ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
------------------------------โดยที่รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีก ระแสพระราชดารัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน
ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นเกล้าฯ จึงได้ดาเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา
และได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นั กศึกษา และ
สถานศึกษา 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 ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายถึง ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอุดมศึกษา และ
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
“นักศึกษาพิการ” หมายถึง ผู้เรียนซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
และมีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
“สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แก่
เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการหรือทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

๒
“สถานศึกษาระดับประถมศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
“สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
“สถานศึกษาอาชีวศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
“สถานศึกษาวิชาชีพ” หมายถึง สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ ทั้งของรัฐและของเอกชน
และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง
“สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับ อนุปริญญาหรือ
ปริญญา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ
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 นักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาเฉพาะในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
การแบ่ ง การประเมิ น ประเภท ลั ก ษณะ จ านวนรางวั ล และอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๗.๑ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ภาคเรียน
๗.๒ นักศึกษาที่กาลั งศึกษาอยู่ในหลักสู ตรวิช าชีพ ระยะสั้ น หรือที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในปีการศึกษาที่มีการประเมิน
๗.๓ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และได้เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ภาคเรียน
๗.๔ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึก ษาธิการ และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
๗.๕ นักศึกษาพิการที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑ ปีการศึกษา

๓
ข้ อ ๘ ในกรณี ที่ ส ถานศึ กษาจั ดการศึ ก ษาหลายระดั บ หลายประเภท ตั้ งแต่ ป ระถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา อาชีว ศึกษา และหรื ออุดมศึกษา ให้ มี สิ ทธิส่ งนักเรียน นักศึกษา เข้ารับ การประเมินและ
คัดเลือกได้ทุกระดับ และทุกประเภท
หมวด ๒
รางวัลพระราชทานแก่สถานศึกษา
ข้อ ๙ ให้ มีร างวัล พระราชทานแก่ส ถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาวิชาชีพ โดยแบ่งการประเมิน ประเภท
ลักษณะ จานวนรางวัลและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๐ สถานศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ต้องจัด
การศึ ก ษาได้ ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพในด้ า นวิ ช าการ การบริ ห ารจั ด การศึก ษา และด้ า นอื่ น ๆ ตาม
ลักษณะเฉพาะ และประเภทของสถานศึกษานั้น ๆ ตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาหลายระดับ ให้มีสิทธิส่งเข้ารับการประเมินและ
คัดเลือกได้เพียงระดับเดียว
ข้อ ๑๒ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาที่ไม่เคยได้รับรางวัล
พระราชทาน หรือเคยได้รับรางวัลพระราชทาน แต่ต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา
จึงจะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน
ในกรณี ที่ ส ถานศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล พระราชทาน ๓ ครั้ ง ภายใน ๑๐ ปี ให้ ไ ด้ รั บ โล่ ร างวั ล
พระราชทาน หลังจากนั้นให้เริ่มต้นนับจานวนครั้งที่ได้รับรางวัลใหม่
หมวด ๓
การดาเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ข้ อ ๑๓ ให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั บ ผิ ด ชอบอ านวยการคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น
นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดาเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น มัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาวิชาชีพ
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา ระดั บ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
เมื่อดาเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ ให้ทุกส่วนราชการส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารประกอบการ
คัดเลือกตามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ไปยังคณะกรรมการอานวยการ เพื่อตัดสินผลการ
คัดเลือกต่อไป
ข้อ ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

๔
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นรองประธาน ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
สถานศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแล ผู้อานวยการสานักที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย ผู้อานวยการสานั กที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย ผู้ อานวยการส านัก
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย ผู้อานวยการส านัก ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ ผู้อานวยการสานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการอานวยการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑๕.๑ พิจารณากาหนดประเภท ลักษณะ จานวนรางวัลและอื่น ๆ
๑๕.๒ พิจารณาเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกาหนดและประกาศหลักเกณฑ์และ
แนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๑๕.๓ ตั ด สิ น ผลการคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล
พระราชทาน แล้วเสนอผลการตัดสินการคัด เลือกต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออนุมัติผลและนาความ
กราบบังคมทูลต่อไป
๑๕.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานตามที่เห็นสมควร
๑๕.๕ ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ ๑๖. ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา แต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น การคั ดเลื อกประกอบด้ ว ย
เลขาธิการเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแล และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกตามข้อ ๑๖ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑๗.๑ จัดทาแนวปฏิบัติ วิธีการ และเครื่องมือการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๑๗.๒ กากับ การดาเนินงานและตรวจสอบผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา แล้วเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการอานวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ตัดสินผล
๑๗.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการประเมิน คณะทางานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในทุกระดับ ทุกประเภทต้องครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๗.๔ ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธารงเวช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ มระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ว ยรางวั ล พระราชทาน
แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้การมอบรางวัลพระราชทานแก่นักศึกษาพิการ
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “นักศึกษาพิการ” ในข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““นักศึกษาพิการ” หมายถึง ผู้เรียนซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่ นใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด
เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้
ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และจะต้องมีบัตร
ประจ าตั ว คนพิ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร หรื อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

-สาเนา-

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
อาศัย อานาจตามความในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ แห่ งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา เพื่ อ รั บ รางวั ล
พระราชทาน ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน จึ งออกประกาศการคั ดเลื อกนั กเรี ยน และ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่สอดคล้องกับ
ระเบียบและประกาศข้างต้นไว้ ดังนี้

๑. ประเภทและจานวนรางวัล
๑.๑ รางวัลประเภทนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)
และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่ นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ 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 คนขึ้นไป
ทั้ง นี้ จำนวนนัก เรีย นให้นับ เฉพำะนัก เรีย นที่เ รีย นในระดับ ประถมศึก ษำปีที่ ๑–๖
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ)
๑.๑.๒ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี ๓๙ รางวั ล ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในส่ ว นกลาง
(กลุ่ มกรุ งเทพมหานคร) และส่ วนภู มิ ภ าค (กลุ ่ม จัง หวัด ) กลุ ่ม ละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึ ก ษาที่
นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป

๒
๑.๑.๓ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอน ปลาย มี ๓๙ รางวั ล ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในส่ ว นกลาง
(กลุ่ ม กรุ ง เทพมหานคร) และส่ ว นภู มิ ภ าค(กลุ ่ม จัง หวัด ) กลุ ่ม ละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึ ก ษาที่
นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป
ทั้ ง นี้ จ ำนวนนั ก เรี ย นตำมข้ อ ๑.๑.๒ และข้ อ ๑.๑.๓ ให้ นั บ รวมนั ก เรี ย นทั้ ง ระดั บ
มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย
หมายเหตุ การนับจานวนนักเรียนให้นับ ณ วั นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑.๒ รางวัลประเภทสถานศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีดังนี้
๑ .๒ .๑ ร ะ ดั บ ก่ อ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า มี ๓๙ ร า ง วั ล ใ ห้ แ ก่ ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ
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 คนขึ้นไป
ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป
ทั้งนี้ ให้นับเฉพำะจำนวนเด็กที่เรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษำเท่ำนั้น (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 คนขึ้นไป
ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป
ทั้งนี้ จำนวนนั กเรี ย นให้ นับ เฉพำะนักเรียนที่เรียนในระดับ ประถมศึก ษำปีที่ ๑ – ๖
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ)

๓
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 คนขึ้นไป
ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย
หมายเหตุ การนับจานวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
อนึ่ง กลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑๓ กลุ่ม
มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
(รวม ๕ จังหวัด) โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล (รวม ๔ จังหวัด)
โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงาน
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๓ ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี
(รวม ๕ จังหวัด) โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๔ ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง (รวม ๕ จังหวัด) โดยมีสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๕ ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี (รวม ๖ จังหวัด) โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๖ ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
อุทัยธานี (รวม ๗ จังหวัด) โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๗ ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก กาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์ (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๘ ประกอบด้วย จังหวัดลาปาง เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน
(รวม ๘ จังหวัด) โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๙ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลาภู
(รวม ๗ จังหวัด) โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด

๔
กลุ่มที่ ๑๐ ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม

มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อานาจเจริญ (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๑๑ ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ (รวม ๕ จังหวัด)
โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๑๒ ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มที่ ๑๓ ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก
ระดับกลุ่มจังหวัด

๒. รางวัลที่จะได้รับ
๒.๑ ประเภทนักเรียน
๒.๑.๑ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ผ่ า นเกณฑ์ เป็ น ล าดั บ ที่ ๑ จะได้ เ ข้ า รั บ
พระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล ดังนี้
ก. ระดับประถมศึกษา
ได้รับ ๑๓,๐๐๐ บาท
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ ๑๗,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ผ่ า นเกณฑ์ ใ นล าดั บ ที่ ๒ และ ๓ จะได้ รั บ
เกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๑.๓ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนดในระดับ
กลุ่มจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ ประเภทสถานศึกษา
๒.๒.๑ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ เป็นลาดับที่ ๑
จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๒ สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ การคั ด เลื อ กให้ ผ่ า นเกณฑ์ ใ นล าดั บ ที่ ๒ และ ๓ จะได้ รั บ
เกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒.๓ สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก และมี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด
ในระดับกลุ่มจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕

๓. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๓.๑ สถานภาพทางการศึกษา
นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา
เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒–๓
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖
ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นที่ ก ำลั ง เรี ย นอยู่ ใ นระดั บ นั้ น ๆ ต้ อ งได้ เ ข้ ำ เรี ย นในระดั บ ดั ง กล่ ำ วของ
สถำนศึกษำที่ส่ งเข้ำรั บ กำรประเมิน เป็ น ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี หรือ ๒ ภำคเรีย น และไม่เ คยได้รับ
รำงวัลพระรำชทำนระดับนั้นมำก่อน
๓.๒ ผลการเรียน ผลงาน
นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)
นับถึงภาคเรียนสุดท้ายที่สมัครเข้ารับการประเมินไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๓.๓ คุณลักษณะพื้นฐาน นักเรียนต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน ๕ ด้าน ดังนี้
๓.๓.๑ การศึกษาเล่า เรียน ต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ตามระดับการศึกษา
มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓.๓.๒ การมีทักษะในการจัดการและการทางาน ต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจสร้างงาน
และวางระบบการทางาน สามารถทางานเป็นกลุ่ ม และทางานร่ว มกั บผู้ อื่นได้ และสามารถนาทรัพยากร
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๓ สุขภาพอนามัย ต้องเป็น ผู้มีสุข ภาพร่า งกายแข็ง แรง สมบูร ณ์ต ามวัย และมี
บุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
๓.๓.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
และมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รู้จักประหยัดอดออม และใช้สิ่งของอย่าง
คุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย มี ภ าวะผู้ นา มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๓.๓.๕ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นผู้ใช้ภ าษาไทยได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมตามหลั ก ภาษาไทย มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทยและมีจ ิต ส านึก ในการ
อนุรักษ์และใช้ทรั พยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน
๓.๔ กิจกรรม/ผลงานดีเด่น ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่ แสดงถึง
คุณประโยชน์ต่อสังคมของตน ท้องถิ่น หรือชุมชนในวงกว้าง เป็นกิจกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ และแสดงออก
ถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้มีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ

๖

๔. คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้า รับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๔.๑ สถานศึ ก ษาระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ต้ อ งจั ด การศึ ก ษาได้ ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพ
ในด้านต่อไปนี้
๔.๑.๑ ผลพัฒนาการของเด็ก
๔.๑.๒ การบริหารงานวิชาการ
๔.๑.๓ การบริหารการจัดการ
๔.๑.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
๔.๑.๕ บุคลากรและการบริหารบุคลากร
๔.๒ สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา/ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ต้ อ งจั ด การศึ ก ษาได้ ม าตรฐาน
และมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้
๔.๒.๑ คุณภาพนักเรียน
๔.๒.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๔.๒.๓ การบริหารการจัดการ
๔.๒.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
๔.๒.๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
๔.๒.๖ ความดีเด่นของสถานศึกษา
หมายเหตุ
๑) สถานศึ กษาที่ เข้ ารั บ การคั ดเลื อกเพื่ อรั บรางวั ลพระราชทานทุ กระดั บ ต้ องจั ดการศึ กษา
ตามหลั กสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี สาหรับระดับ
มัธยมศึกษา สถานศึกษาสามารถส่งเข้ารับการประเมินได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้ ง นี้ เจตนารมณ์ ข องการคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทานต้ อ งการเห็ น ว่ า สถานศึ ก ษา
จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น จนเป็น ที่ปรากฏว่าผู้ เรียนที่จบหลั กสู ตรมีคุณภาพ โดยนับผู้ จบการศึกษา
ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปีแรกของหลักสูตร และจบไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา (ตัว อย่าง เช่น สถานศึกษา ก. ที่จัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ - ๒) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้
ต้อ งเปิด สอนมาตั้ง แต่ป ีก ารศึก ษา ๒๕๕๔ หรือ สถานศึก ษา ข.ที่จัด การศึก ษาระดับ ก่อ นประถมศึก ษา
(อนุบาล ๑ - ๓) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๓ หรือสถานศึกษา ค. ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ หรือ สถานศึกษา ง. ที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา(ม.๑-ม.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ หรือ สถานศึกษา จ. ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-ม.๓) จะมีสิทธิ์ส่ง
เข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือ สถานศึกษา ฉ.
ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้
ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓

๗
๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา และระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษา และเคยได้ รั บ รางวั ล พระราชทานในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง จะมี สิ ท ธิ์
ส่ง เข้ารับการประเมินและคัดเลือกระดับอื่นได้อีกเมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหารจัดการศึกษา พื้นที่ อาคาร
สถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ์ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน
(อาจอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดแยกจากกันอย่างชัดเจน)
๓) สถานศึกษาที่เข้ารั บการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาที่ไม่เคยได้รับรางวัล
พระราชทาน หรื อ เคยได้ รั บ รางวั ล พระราชทาน แต่ ต้ อ งเว้ น ช่ ว งระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ปี ก ารศึ ก ษา
(เคยได้รับรางวัลพระราชทานก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔) 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 ผู้ที่มีผ ลการประเมินผ่านเกณฑ์
เป็นลาดับที่ ๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๑.๒.๑ ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร. ๑)
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕.๑.๒.๒ ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร. ๑) ไม่ต่ากว่า
๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕.๑.๒.๓ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย รวมของคุ ณลั ก ษณะพื้น ฐานกั บคะแนนกิจ กรรม/
ผลงานดีเด่น ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๕.๑.๒.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่ทาการประเมิน
กรณี ผ ลการประเมิ น ไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ๕.๑.๒.๔ ให้ ป ระธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา
๕.๑.๓ นั ก เรี ย นที่มี สิ ทธิ์ ได้ รับ เกี ยรติ บัต รชมเชยจากกระทรวงศึ กษาธิก าร ได้แ ก่ ผู้ ที่
มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นลาดับที่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ์ ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒
๕.๑.๔ นั กเรี ยนที่มีสิ ทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ลาดับที่ ๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒
๕.๒ ประเภทสถานศึกษา
๕.๒.๑ สถานศึ กษาที่ มี สิ ทธิ์ ได้ รั บการคั ดเลื อก ต้ องมี คุ ณสมบั ติ ตาม ข้ อ ๔ (ตามระดั บ
การศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก)
๕.๒.๒ สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นลาดับที่ ๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๒.๒.๑ ได้ค่าเฉลี่ ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา
แต่ละด้านไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
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๕.๒.๒.๒ ได้ค่ าเฉลี่ ยของ คะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน
สถานศึกษาไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๕.๒.๒.๓ ได้ค ะแนนเฉลี่ ยรวมจากกรรมการทุ กคนสู งสุ ด และได้รับคะแนน
เฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่ทาการประเมิน
กรณี ผ ลการประเมิ น ไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ๕.๒.๒.๓ ให้ ป ระธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา
๕.๒.๓ สถานศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้รั บ เกี ย รติ บั ต รชมเชยจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ แ ก่
สถานศึก ษาที่มีผ ลการประเมิน ผ่า นเกณฑ์เ ป็น ลาดับ ที่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ์ ข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึก ษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕.๒.๔ สถานศึ ก ษาที่ มีสิ ท ธิ์ ได้ รั บเกี ย รติ บั ตรจากส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ลาดับที่ ๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน
ข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษา ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕ .๓ ใน กรณี ที่ นั ก เรี ย น หรื อ สถา น ศึ ก ษาไ ด้ ค ะแ น น เท่ า กั น ใน ล าดั บ ที่ ใ ดก็ ต า ม
ให้ คณะกรรมการประเมิน ใช้ดุลพิ นิ จพิจ ารณาตั ดสิ นผลให้ ผ่ านการคัดเลื อกตามจานวนรางวั ลที่กาหนดไว้
ในแต่ละประเภทเท่านั้น

๖. การแต่งตั้งคณะกรรมการและขั้นตอนการคัดเลือก
๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับ กลุ่มจังหวัด ให้มีคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการประเมิน
แต่ละคณะควรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๖.๑.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ก. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่นั้น
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๖) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ

๙
คณะกรรมการอานวยการชุดนี้ทา หน้ าที่ วางแผนการประเมิน กลั่ นกรองผลการประเมิน
และเสนอผลไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบการคัดเลือกระดับจังหวัด
ข. คณะกรรมการประเมิน ให้ป ระธานคณะกรรมการอ านวยการแต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการประเมินนักเรียน จานวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวน ๕ หรือ ๗ คน
ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่นั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
๖.๑.๒ ระดับจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
ก. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ที่ได้รับเลือก)
ประธาน
๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ที่เหลือ)
รองประธาน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๖) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ ที่ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเลือกเป็น
ประธาน ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการชุดนี้ ทาหน้าที่ วางแผนการประเมิน กลั่ นกรองผลการประเมิ น
และเสนอผลไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด

๑๐
ข. คณะกรรมการประเมิ น ให้ ป ระธานคณะกรรมการอ านวยการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินนักเรียน จานวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวน ๕ หรือ ๗
คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ
การแต่ง ตั้ง ประธานเพื่อ การดาเนิน การคัด เลือ กระดับ จัง หวัด นี้ ให้เ ขตพื้น ที่ก ารศึก ษาทุก เขต
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
และต้องไม่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับที่ดาเนินการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด และจะต้องประกาศให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน
๖.๑.๓ ระดับกลุ่มจังหวัด
ก. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑) ผู้เชี่ยวชาญสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ผู้อานวยการสานัก ทีเ่ ลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย
ประธาน
๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์
ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด (ตามที่ระบุในหน้า ๓ – ๔) รองประธาน
๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็น
ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จานวน ๑ คน)
กรรมการ
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
(จานวนไม่เกิน ๓ คน)
กรรมการ
๖) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น(หน่วยงานละ ๑ คน)
กรรมการ

๑๑
๗)
๘)
๙)

ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ
กรรมการ
นักวิชาการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับเลือกเป็นรองประธาน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นรองประธาน
ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการชุดนี้ท าหน้าที่ วางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น กลั่ น กรองผลการประเมิ น และเสนอผลไปยั ง คณะกรรมการด าเนิ น งานคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการประเมิน
ส่วนกลาง ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน
จานวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้ที่ประธานคณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
ประธาน
๒) ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
ส่ วนภู มิ ภาค ให้ ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น
นักเรียน จานวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ

๑๒
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
๑. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น นั ก เรี ย นและสถานศึ ก ษาระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ระดั บ
กลุ่มจังหวัดก็ตาม ต้องไม่แต่งตั้งบุคคลที่เคยเป็นกรรมการประเมินนักเรียนหรือสถานศึกษาซ้ากับที่เคยประเมิน
มาแล้วไม่ว่าในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอย่างเช่น นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ประเมิน
โรงเรี ย นวิท ยาศึ ก ษา ในระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึก ษาแล้ ว หากเป็ นผู้ แ ทนประเมิ น ในระดั บจั ง หวั ดและหรื อ
กลุ่มจังหวัดอีก นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ต้องไม่เป็นกรรมการประเมินในชุดที่มีโรงเรียนวิทยาศึกษาเข้ารับ
การประเมิ น ด้ ว ย หากโรงเรี ย นวิ ท ยาศึ ก ษาได้ รั บ คั ด เลื อ กเข้ า รั บ การประเมิ น ในระดั บ จั ง หวั ด และหรื อ
ระดับกลุ่มจังหวัด)
๒. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นข้าราชการบานาญที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
๓. ไม่ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เป็ น กรรมการประเมิ น และไม่ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นเป็ น
กรรมการประเมิน
๖.๒ ขั้นตอนการดาเนินงานคัดเลือก
๖.๒.๑ การคัดเลือกนักเรียน (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทุกขนาด ทุกสังกัด)
ส่วนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ดาเนินการดังนี้
(๑) สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คั ด เลื อ ก นั ก เรี ย น
ของตนตามข้อ ๓ ระดับการศึกษาละ ๑ คน ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(๒) สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากรุ งเทพมหานครเป็ น
ผู้ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดั บ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุกสังกัด โดยแยกตามสังกัดตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้สานักทดสอบทางการศึ ก ษา
สานั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) สานั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ดาเนินการประเมินนักเรียนตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลาดับผู้เข้ารับการ
คัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกคนที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมิน
จากลาดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาถึงต่าสุด

ส่วนภูมิภาค ดาเนินการดังนี้

๑๓
ของตน
ตั้งอยู่

(๑) สถานศึก ษาทุก สัง กัด ที่จัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐานคัด เลือ กนัก เรีย น
ตามข้อ ๓ ระดับการศึกษาละ ๑ คน ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่สถานศึกษา

(๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพื้นที่คัดเลือกนักเรียน
ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึ กษา ขนาดละ ๑ คน ส่ งให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษา/
มัธยมศึกษา จังหวัดที่ผู้อานวยการได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต)
(๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคั ดเลือกนักเรียนตามระดับ การศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงาน
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด นั้น
(๔) คณะกรรมการระดับ กลุ่มจังหวัด ดาเนินการประเมินนักเรียนตามระดับ
การศึ ก ษาและขนาดสถานศึ ก ษา โดยเรี ย งล าดั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาและขนาด
สถานศึกษาทุกคนที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากลาดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่าสุด
คณะกรรมการระดับ กลุ ่ม จัง หวัด ส่ง ผลการประเมิน พร้อ มแนบแบบประเมิน ที ่ก รอกคะแนนของ
คณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป พร้อมติดรูปถ่าย แบบรายงาน ก.
แบบรายงาน ข. แบบ พ.ร.๑ และแบบพร.๒ ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงานของ
นักเรียน ฯลฯ ส่งไปยังสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการดาเนิ น งานคัด เลื อกนั กเรี ย น และสถานศึ กษาเพื่ อรับรางวัล พระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พิ จ ารณาตรวจสอบและเสนอผลต่ อ คณะกรรมการอ านวยการระดั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ตามจานวนรางวัลที่กาหนดต่อไป
วิธีการประเมิน และคัดเลือกนักเรียน ให้ดาเนินการตามแบบประเมิ นและคู่มือการ
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเคร่งครัด
ทุกขั้นตอน
หมายเหตุ
๑) ในกรณีที่ไม่มนี ักเรียนเข้ารับการประเมิน หรือมีนักเรียนเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์
ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน” หรือ “นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์”
๒) ก่ อ นส่ ง ผลการประเมิ น และเอกสารประกอบการพิ จ ารณาไปยั ง สานั ก ทดสอบ
ทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คณะกรรมการอานวยการระดับกลุ่มจัง หวัด
ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อ และชื่อสกุลของนักเรียน และข้อมูลสาคัญในแบบ
ประเมินชุดสรุปผลการประเมินของนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน
๖.๒.๒ การคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษา (ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา และ
มัธยมศึกษา ทุกขนาด ทุกสังกัด) ดาเนินการดังนี้

ส่วนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ดาเนินการดังนี้

๑๔
(๑) สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ที ่ จ ั ด ก า ร ศึ ก ษ า ขั ้ น พื ้ น ฐ า น แ จ้ ง ค ว า ม
ประสงค์ ขอเข้ารับการคัดเลือกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(๒) สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานครเป็ น
ผู้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ทุกสั งกัด โดยแยกตามสั ง กั ด ตามระดั บ และขนาดสถานศึ ก ษา ขนาดละ ๑ แห่ ง ส่ ง ให้ ส านั ก
ทดสอบทางการศึ ก ษา สานั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาเนินการประเมินสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลาดับสถานศึกษาที่เข้ารับ
การคั ด เลื อ กแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาและขนาดสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ที่ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ตามผล
คะแนนการประเมินจากลาดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่าสุด
ส่วนภูมิภาค ดาเนินการดังนี้
(๑) สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ้ ง ความประสงค์
ขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทีส่ ถานศึกษาตั้งอยู่
(๒) สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ คั ด เลื อ ก
สถานศึก ษาตามระดั บ การศึ ก ษาและขนาดสถานศึ ก ษา ขนาดละ ๑ แห่ ง ส่ ง ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จังหวัดที่ผู้อานวยการได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต)
(๓) คณะกรรมการระดับ จัง หวัด คัด เลือ กสถานศึก ษาตามระดับ การศึก ษา
และขนาดสถานศึก ษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่ง ให้ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา ประถมศึก ษาที ่เ ป็น
ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดนั้น
(๔) คณะกรรมการระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ดาเนิ น การประเมิ น สถานศึ ก ษาตาม
ระดั บ การศึ ก ษาและขนาดสถานศึ ก ษา โดยเรี ย งล าดั บ สถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กแต่ ล ะระดั บ
การศึ ก ษาและขนาดสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ที่ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ตามผลคะแนนการประเมิ น จากล าดั บ
สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ลงมาถึ ง ต่ าสุ ด คณะกรรมการระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ส่ ง ผลการประเมิ น
พร้ อ มแนบแบบประเมิ น ที่ ก รอกคะแนนของคณะกรรมการประเมิ น รายคนและฉบั บ สรุ ป รวม
(ประกอบด้ว ย ข้อมูล ทั่ว ไป ผลกำรประเมินแต่ล ะด้ำน แบบสรุปคะแนน และควำมเห็ นของกรรมกำร
ประเมิ น ในภำพรวม) พร้ อ มทั้ ง เอกสารรายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา ระหว่ า งปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ตามด้ า นต่ า ง ๆ ในแบบประเมิ น และข้ อ มู ล ประกอบอื่ น ๆ ส่ ง ไปยั ง
ส านั กทดสอบทางการศึ กษา ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน เพื่อ เสนอให้ ค ณะกรรมการ
ด าเนิ น งานคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น และสถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พิ จ ารณาตรวจสอบและเสนอผลต่ อ คณะกรรมการอ านวยการระดั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามจ านวน
รางวัลที่กาหนดต่อไป

๑๕
วิธ ีก ารประเมิน และคัด เลือ ก ให้ด าเนิน การตามแบบประเมิน และคู ่ม ือ การ
ประเมิน สถานศึก ษา เพื ่อ รับ รางวัล พระราชทาน ของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน
อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน
หมายเหตุ
๑) ในกรณีที่ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน หรือ มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
แต่ไม่ผ่ านเกณฑ์ ให้ ร ะบุ ให้ ชัดเจนว่า “ไม่มีสถานศึก ษาเข้า รับ การประเมิน ” หรือ “สถานศึก ษาที่เ ข้า
รับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์”
๒) ก่ อ นส่ ง ผลการประเมิ น และเอกสารประกอบการพิ จ ารณา ไปยั ง สานั ก ทดสอบ
ทางการศึ กษา ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ให้ คณะกรรมการอ านวยการระดั บกลุ่ มจั งหวั ด
ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และข้อมูลส่วนอื่นให้ถูกต้องครบถ้วน

๗. กาหนดการคัดเลือกประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๗.๑ ระดั บ สถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษายื่ น ความจานงขอเข้ า รั บ การประเมิ น ที่ สานั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษานั้ น ๆ ตั้ ง อยู่ ภายในวั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ (ทั้ ง ประเภทนั ก เรี ย น
และสถานศึกษา)
๗.๒ ระดับเขตพื้น ที่ การศึกษา ดาเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือกไปยัง สานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาจั งหวัดที่ผู้ อานวยการได้รับเลื อกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัด
ที่มีหลายเขต) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๗.๓ ระดับ จัง หวัด ดาเนิน การประเมิน และส่ง ผลการคัด เลือ กไปยัง สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๗.๔ ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ดาเนิ น การประเมิ น และส่ ง ผลการประเมิ น พร้ อ มเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกไปยัง สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนด
ประเภท ลักษณะ จานวนรางวัล หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยกาหนดไว้ดังนี้

๑. ประเภทและจานวนรางวัล
๑.๑ รางวัลประเภทนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)
และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ 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 คนขึ้นไป
ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับเฉพำะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ)
๑.๑.๒ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี ๓๙ รางวั ล ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น ในส่ ว นกลาง
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียน
กาลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป
๑.๑.๓ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี ๓๙ รางวั ล ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในส่ ว นกลาง
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่ม จัง หวัด ) กลุ่ม ละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียน
กาลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้

-๒ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป
ทั้งนี้ จ ำนวนนั กเรียนตำมข้อ ๑.๑.๒ และข้อ ๑.๑.๓ ให้ นับ รวมนักเรียนทั้งระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย
๑.๑.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นัก เรียนใน
เขตความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สานักละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียน
กาลังศึกษาอยู่ 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 คนขึ้นไป
๑.๑.๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักศึกษาใน
เขตความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สานักละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักศึกษา
กาลังศึกษาอยู่ 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 คนขึ้นไป
๑.๑.๖ การศึกษาวิชาชีพ มี ๕ รางวัล ให้แก่นักศึกษาใน ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๑ รางวัล
๑.๑.๗ ระดับอุดมศึกษา มี ๒๖ รางวัล ให้แก่นักศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ๆ ละ ๕ รางวัล
และกรุงเทพมหานคร ๖ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ ขนาดเล็ก ๑ รางวัล ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ขนาดละ ๒ รางวั ล ยกเว้ น กรุ ง เทพมหานคร สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ๑ รางวั ล
สถานศึกษาขนาดกลาง 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 คนขึ้นไป
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้แบ่งขนาดสถานศึกษาดังนี้
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักศึกษาไม่เกิน ๕,๐๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักศึกษาตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๑๕,๐๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักศึกษาตั้งแต่ ๑๕,๐๐๑ คนขึ้นไป
๑.๑.๘ นักศึกษาพิการ มี ๕ รางวัล ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ๆ ละ
๑ รางวัล และกรุงเทพมหานคร ๑ รางวัล

-๓๑.๒ รางวัลประเภทสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
๑.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษา หรือหน่วยจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 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 คนขึ้นไป
ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป
ทั้งนี้ ให้นับเฉพำะจำนวนเด็กที่อยู่ในระดับก่อนประถมศึกษำเท่ำนั้น
๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนกลาง
(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 คนขึ้นไป
ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป
ทั้ ง นี้ จ ำนวนนั ก เรี ย นให้ นั บ เฉพำะนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษำปี ที่ 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 คนขึ้นไป
ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย
หมายเหตุ (๑) สถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานทุกระดับต้องจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) ส าหรั บ ระดั บ มัธ ยมศึ กษา สถานศึ กษาสามารถส่ งเข้า รั บการประเมิ นได้ ทั้ง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

-๔อนึ่ ง การแบ่ งกลุ่ มจั งหวัดในการประเมินรางวั ล พระราชทานระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
๑๓ กลุ่ม อาศัยหลักการแบ่งตามเขตการศึกษาเดิม
๑.๒.๔ ระดับอาชีวศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สานักละ 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 คนขึ้นไป
๑.๒.๕ การศึกษาวิชาชีพ มี ๕ รางวัล ให้แก่ส ถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาวิชาชีพ
ใน ๕ ภู มิ ภ าคๆ ละ ๑ รางวั ล
หมายเหตุ สถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทานทุ ก ระดั บ ต้ อ งจั ด
การศึกษาครบถ้วนตลอดหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒. รางวัล
๒.๑ ประเภทนักเรียน นักศึกษา
๒.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ เป็นลาดับที่ ๑ จะได้รับ
พระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล ดังนี้
ก. ระดับประถมศึกษา ได้รับ ๑๓,๐๐๐ บาท
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ ๑๗,๐๐๐ บาท
ง. การศึกษาวิชาชีพ ได้รับ ๑๗,๐๐๐ บาท
จ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับ ๑๗,๐๐๐ บาท
ฉ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา ได้รับ
๑๙,๐๐๐ บาท
ช. ระดับอุดมศึกษา ได้รับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ นั กเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลื อกให้ ผ่ านเกณฑ์ในลาดับที่ ๒ และ ๓ ของ
ทุกระดั บและทุ ก ขนาดของสถานศึ ก ษา จะได้ รับ เกี ย รติ บัต รชมเชยจากคณะกรรมการอ านวยการระดั บ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๑.๓ นั กเรี ย น นั กศึกษา ที่ได้รับการคัดเลื อกและมีผ ลการประเมินผ่ านเกณฑ์
ที่กาหนด จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานหลัก
๒.๒ ประเภทสถานศึกษา
๒.๒.๑ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกขนาดที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์
เป็นลาดับที่ ๑ จะได้รับพระราชทานเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๒ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในลาดับที่ ๒ และ ๓ ทุกระดับ และ
ทุ ก ขนาดของสถานศึ ก ษา จะได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รชมเชยจากคณะกรรมการอ านวยการระดั บ กระทรวง
ศึกษาธิการ

-๕๒.๒.๓ สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก และมี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด
จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานหลัก

๓. คุณสมบัติข องนัก เรีย น นัก ศึก ษา ที่มีสิท ธิ์ เ ข้า รับ การประเมิน และคัด เลือ ก
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๓.๑ สถานภาพทางการศึกษา
๓.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒-๓
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒
ระดับอุดมศึกษา เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ระดับ อนุปริญญาหรือปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป
ทั้งนี้ นั ก เรี ย น นั กศึก ษา ที่กาลั งศึกษาอยู่ในระดับนั้น ๆ ต้อ งได้เข้ าศึกษาในระดับ ดังกล่ า ว
ของสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ภาคเรียน และไม่เคยได้รับ
รางวัลพระราชทานระดับนั้นมาก่อน
๓.๑.๒ นั กศึกษาที่กาลั งศึกษาอยู่ในสถานศึ กษาวิ ช าชีพ หรือนัก ศึกษาที่จบการศึกษา
วิชาชีพในปี การศึกษาที่มีการประเมิน ทั้งนี้ สถานศึกษาวิชาชีพจะต้องเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติโดยมีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง
๓.๒ ผลการเรียน ผลงาน
๓.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๓.๒.๒ นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร ที่ กาลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ต้องมีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓.๒.๓ นั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ กาลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถานศึ ก ษาวิ ช าชี พ
หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาวิชาชีพในปีการศึกษาที่มีการประเมินต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
๓.๓ คุณลักษณะพื้นฐาน นักเรียน นักศึกษา ต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน ๕ ด้าน ดังนี้
๓.๓.๑ การศึกษาเล่าเรียน นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ตามระดับการศึกษา มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓.๓.๒ การมีทักษะในการจัดการและการทางาน นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้สามารถ
ตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทางาน สามารถทางานเป็นกลุ่มและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถนา
ทรัพยากร ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

-๖๓.๓.๓ สุขภาพอนามัย นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
ตามวัยและมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
๓.๓.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักประหยัด อดออม
ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
๓.๓.๕ การอนุ รั กษ์ศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ง แวดล้อ ม นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้ใช้
ภาษาไทยได้อ ย่า งถูก ต้อ งและเหมาะสมตามหลัก ภาษาไทย มีค วามภาคภูม ิใ จในความเป็น ไทย
และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และใช้ทรั พยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน
๓.๔ กิจกรรมและผลงานดีเด่น นักเรียน นักศึกษา ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือ
มีผ ลงานดีเด่น ที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อสั งคมของตน ท้องถิ่น หรือชุมชนในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือ
ผลงานที่มีคุณภาพ และแสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์

๔. คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
๔.๑ สถานศึกษาระดั บก่อนประถมศึกษา ต้องจัดการศึก ษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ในด้านต่อไปนี้
๔.๑.๑
๔.๑.๒
๔.๑.๓
๔.๑.๔
๔.๑.๕

ผลพัฒนาการของเด็ก
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน
บุคลากรและการบริหารบุคลากร

๔.๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธ ยมศึกษา ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้
๔.๒.๑ คุณภาพนักเรียน
๔.๒.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๔.๒.๓ การบริหารการจัดการ
๔.๒.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน
๔.๒.๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
๔.๒.๖ ความดีเด่นของสถานศึกษา
หมายเหตุ สถานศึกษาที่เปิดสอนทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดั บประถมศึกษาและระดับ
มัธ ยมศึกษา และเคยได้รับ รางวัล พระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่ านมาระดับใดระดับหนึ่งจะมีสิทธิ์ส่ งเข้ารับ
การประเมินและคัดเลือกระดับอื่นได้อีกเมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหารจัดการศึกษา พื้นที่ อาคารสถานที่ บุคลากร
ครุภัณฑ์ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน (อาจอยู่ในบริเวณ
เดียวกันแต่อาคารสถานที่แยกจากกัน)

-๗๔.๓ 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
๔.๕.๑ คุณภาพนักศึกษา
๔.๕.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๔.๕.๓ การบริหารการจัดการ
๔.๕.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
๔.๕.๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
๔.๕.๖ ความดีเด่นของสถานศึกษา
๕. เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย
๕.๑ ประเภทนักเรียน นักศึกษา
๕.๑.๑ นักเรีย น นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑,
๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔
๕.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๑.๒.๑ ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ากว่า
๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕.๑.๒.๒ ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ ยแต่ล ะข้อ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕.๑.๒.๓ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย รวมของคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานกั บ คะแนนกิ จ กรรม/
ผลงานดีเด่น ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๕.๑.๒.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่ทาการประเมิน
กรณีผ ลการประเมินไม่เป็ นไปตามข้อ ๕.๑.๒.๔ ให้ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา
๕.๑.๓ นักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับรางวัลชมเชย (ลาดับที่ ๒ และ ๓) ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๑.๓.๑ ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕.๑.๓.๒ ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้
คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐

-๘๕.๒ ประเภทสถานศึกษา
๕.๒.๑ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ตาม ข้อ ๔
๕.๒.๒ สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๒.๒.๑ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา
แต่ละด้านไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๕.๒.๒.๒ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน
สถานศึกษา ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๕.๒.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่ทาการประเมิน
กรณีผ ลการประเมินไม่เป็ นไปตามข้อ ๕.๒.๒.๓ ให้ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา
๕.๒.๓ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย (ลาดับที่ ๒ และ ๓) ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๒.๓.๑ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา
แต่ละด้าน ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๕.๒.๓.๒ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน
สถานศึกษา ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐

๖. ขั้นตอนและกาหนดการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
ให้คณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ของทุกหน่วยงานหลัก
ดาเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจาปีการศึกษาในทุกระดับ
ที่รับผิดชอบ โดยจัดทากาหนดการการคัดเลือกในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งดาเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษา ในทุกประเภท ทุกระดับและทุกขนาดให้แล้วเสร็จภายในเดื อนมกราคม พร้อมทั้งพิจารณา
ตรวจสอบและรายงานผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาในส่วนความรับผิดชอบ และส่งผล
การคัดเลือกให้คณะกรรมการอานวยการ ฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
คณะกรรมการอานวยการฯ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา แล้วเสนอผลการตัดสินการคัดเลือกต่อกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ออนุมัติผลและนาความกราบบังคมทูลต่อไป

๗. การแจ้งผลการคัดเลือก และการเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

๗.๑ ให้ ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การจั ดท าประกาศผลการคั ดเลื อก แจ้ งผล
การคัดเลือก และเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกี่ยวกับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ
๗.๒ ให้สานักงานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร เตรีย มการ และประสานงาน เพื่อ รับ
รางวัลพระราชทาน เกี่ยวกับกาหนดการรับรางวัลพระราชทาน และจัดตั้งงบประมาณเงินรางวัล

-๙-

๘. การรับเกียรติบัตร

๘.๑ ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ก ับ นัก เรีย น นัก ศึก ษา และสถานศึก ษาทุก ระดับ ที ่ไ ด้ล าดับ ที ่ ๒ และ ๓ ของระดับ กลุ ่ม จัง หวัด
ระดับเขตตรวจราชการและระดับภาค
๘.๒ ให้ คณะกรรมการดาเนินงานแต่ละหน่วยงานหลั ก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษาทุกระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางพนิตา กาภู ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

