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คำนำ 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของการ คัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษำขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา
ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัดโดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีความ
ประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยมเสนอขอ เข้ารับรางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี 
 

อย่างไรก็ตาม เพื ่อให้การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื ่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีแนวทางการดำเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงจัดทำคู่มือการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ฉบับนี้ขึ้น 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานได้อย่ำงมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีเกษ เขต 2



  
                                 
                             คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 

  สารบัญ  

   หน้า 

คำนำ    

ส่วนที่ 1 บทนำ  1 

1. วัตถุประสงค์ 1 

2. ขอบเขต  2 

3. คำจำกัดความ 2 

4. ความรับผิดชอบ 2 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ 3 

ส่วนที่ 2 แนวทำงด ำเนินงำน 4 

1. กำรประชาสัมพันธ์ 4 

2. กระบวนการคัดเลือก 5 

3. ขั้นตอนการคัดเลือก 8 

4. รูปแบบกระบวนการวิธีกำรประเมิน 12 

5. ขอบเขตการประเมินนักเรียน และสถำนศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 

ส่วนที่ 3 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 15 

1. ประเภทและจำนวนรางวัล 15 

2. รางวัลที่จะได้รับ 17 

3. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือก 

 เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 18 

4. คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือก  

 เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 19 

5. เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย 20 

6. กำรแจ้งผลการคัดเลือก และการเตรียมการ เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน                       21 

7. กำหนดการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 21 

8. การรับเกียติบัตร 21 

9. แบบฟอร์มที่ใช้ 22 

10. เอกสารอ้างอิง 22 

-แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับกำรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 23 

-แนวทางการจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ย้อนหลัง3ปี 26 



  
                                 
                             คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 

   

   

   

บรรณานุกรม  30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  
                                 
                             คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 

 

  
 

บทที่ 1 
บทนำ 

 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราช
ปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวร ัชกาลที ่ 9 ซึ ่งได้ม ีกระแส พระราชดำรัสแก่ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ ่นมาลากุล) เมื ่อ พ.ศ. 2506 เมื ่อครั ้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 
ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของ พระราชปรารภมีว่า“มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความ
มานะพยายามศึกษา เล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีเป็นส่วนรวม นักเรียนได้รับผลการ
เรียน เป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทาน และทรง
ยินดีจะพระราชทานรางวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการส นึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นจึงได้ดเนินการสนอง
พระราชปรารภและได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย รางวัลพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษา และ
สถานศึกษา เพ่ือถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
นี้และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์จัด
การศึกษาของชาตินับตั้งแต่การกำหนดจำนวนและ ประเภทของรางวัล คุณสมบัติของผู ้เข้ารับการคัดเลือก 
กระบวนการคัดเลือก และตัดสินผล ตลอดจน การเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ได้รับรางวัล 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับผิดชอบการดำเนินงานคัดเลือก นักเรียน และสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกในแต่ละปีเพื่อให้ได้
นักเรียนและสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน 
 

1. วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืให้เป็นฐานไปทิศทางเดียวกันอย่างมีหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
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2. ขอบเขต 
 

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

 

3. คำจำกัดความ 
1. นักเรียน หมายถึงนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมิน และคัดเลือก

และได้เข้าศึกษาในระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้หรือ2 ภาคเรียน 
1) ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6  

 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2–3 ระดัมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 

2. สถานศึกษา หมายถึง สถานศกึษาที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาดังนี้ระดับประถมศึกษาและ 
ระดับมัธยมศึกษา 
 

4. ความรับผิดชอบ (ระดบัเขตพื้นที่กำรศึกษา หรือระดับจังหวดั) 
ผู้อำนวยกำรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล 
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เป็นประธานในคณะกรรมการอำนวยการทำหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผล
การประเมินและเสนอผลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการคัดเลือก ระดับจังหวัดหรือ
ระดับกลุ่มจังหวัด 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จำนวน 3 คน หรือ 5 คน และคณะกรรมการ 
ประเมินสถานศึกษา จำนวน 5 คนหรือ 7 คน 

4. เป็นประธานในคณะกรรมการประเมิน หรือมอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานแทน 

รองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบ 
2. เป็นรองประธานในคณะกรรมการอำนวยการ และเป็นประธานในคณะกรรมการ 

ประเมิน (ที่ได้รับแต่งตั้ง) 
3. วางแผนการประเมิน ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมิน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ผู้อำนวยกำรกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบ 
2. เป็นกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการ และหรือ

คณะกรรมการประเมิน 
3. วางแผนการประเมิน ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมิน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการศึกษา มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เสนอเรื่อง/โครงการ 
2. เป็นกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอำนวยการ และหรือ

คณะกรรมการประเมิน 
3. วางแผนการประเมินประเมิน สรุปผลและติดตามผลการประเมิน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือระดับจังหวัด) 
1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก 

ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
2. จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งสถานศึกษาส่งนักเรียน และ

สถานศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
3. สถานศึกษาแจ้งความจำนงจัดส่งนักเรียน หรือสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ การ

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ และขนาด
ละ 1 คน/โรงเรียน แล้วจัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของสถานศึกษา ที่แจ้ง
ความจำนงเข้าร่วมโครงการ 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงานจัดทำกำหนดการประเมินและคัดเลือก 

7. แจ้งสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนและสถานศึกษา เข้ารับการประเมิน และคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานกาหนดการประเมินทราบ ขั้นตอน และแนวทางการ
ประเมิน 

8. คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา 
ตามกำหนดการประเมินและคัดเลือก 
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9. ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพื่อสรุปผลการประเมินและจัดเรียงลำดับ 

ผลการประเมิน 

10. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และประธานคณะกรรมการประเมิน         เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน 

11. ประกาศผล และเสนอผลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการ 
คัดเลือกระดับจังหรือระดับกลุ่มจังหวัด (กรณีเป็นเจ้าภาพระดับจังหวัด) 

12. สรุป และรายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2 แนวทางการดำเนินงาน 
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1. การประชาสัมพันธ์ 
 

ในแต่ละปีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยจะออกประกาศ
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและ สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานหลังจากนั้นส
นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะออกประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานแล้วแจ้งไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ทราบทั่วกัน
และกระตุ้นให้สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกดังนี้ 

- ออกหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที ่การศึกษาที่
มีความสนใจได้เตรียมการ และแจ้งความประสงค์เสนอขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือก กับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้าช่วงเดือนมิถุนายน 

- ปิดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้สาธารณชนทราบอย่างเป็นทางการ 

- จัดส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปยังสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
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- แจ้งให้ทราบในการประชุมตามโอกาสและวาระต่างๆ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษเป็นต้น 

นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังได้ใช้วิธี
สืบเสาะค้นหาสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาท่ีดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ของชุมชนหรือมีนักเรียนที่ประพฤติดี มี
ผลการเรียนดี และเชิญชวนให้เสนอเข้ารับการคัดเลือกด้วย 
 

2. กระบวนการคัดเลือก 

 

กระบวนการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

1. การคัดเลือกระดับสถานศึกษา 
2. การคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. การคัดเลือกระดับจังหวัด 
4. การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
5. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการาเนินงาน 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และคณะกรรมการอำนวยการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
1. กำรคัดเลือกระดับสถานศึกษา 

ประเภทนักเรียน สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคัดเลือก
นักเรียน 1 คน 
 

แล้วเสนอชื่อพรข ้อมูลประกอบไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ภายในเวลาที่กำหนด 

ประเภทสถำนศึกษา 

สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขัแจ ้งความประสงค์ขอเข้ารับนพื้นฐาน การคัดเลือกไป
ยังส านักงาพ้ืนที่การศึกษาที่การศึกษาตั้งอยู่ภายในเวลาที่กเขตกำหนด 

*สถานศึกษาประเมินตนเองแล้วว่ามีความพร้อม 

 

2. การคัดเลือกระดับเขตพื้นที่กำรศึกษา)  
          ประเภทนักเรียน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา 
(ประถมศึกษา) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ 1 คน 

สพป. ส่งผลการคัดเลือกพร้อมข้อมูลประกอบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) 

ประเภทสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับ
การศึกษา (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา(เล็กษากลาง ใหญ่) 
ขนาดละ 1 แห่ง 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งผลการคัดเลือกพร้อมข้อมูลประกอบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณี
จังหวัดที่มีหลายเขต) 
 
 
 
 
 
 

3. กำรคัดเลือกระดับจังหวัด 
ประเภทนักเรียน 
คณะกรรมการระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา (ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)จำแนกตามขนาด สถานศึกษา(เล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ 1 คน 
คณะกรรมการระดับจังหวัดส่งผลการคัดเลือกพร้อมข้อมูลประกอบให้สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์
ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 

ประเภทสถำนศึกษำ 

คณะกรรมการระดับจังหวัด ด าเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับ การศึกษา (ก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ1 คน 

คณะกรรมการระดับจังหวัดส่งผลการคัดเลือกพร้อมข้อมูลประกอบให้ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 

4. กำรคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
ประเภทนักเรียน 
คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ด าเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา (ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)จาแนก ตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) โดยเรียงลำดับผู้
เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษาตามผลคะแนนการประเมินจากลำดับผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมา 

คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดส่งผลการประเมินคัดเลือกพร้อมแนบ แบบประเมินที่กรอกคะแนนของ
คณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม พร้อมทั้งเอกสาร ประกอบอ่ืนๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงานของ
นักเรียน ฯลฯ ส่งไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงาน คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พิจารณา ตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

ประเภทสถำนศึกษำ 

 

คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียน ตามระดับการศึกษา (ก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษจาแนกตามขนาดสถานศึกษา) (เล็ก กลาง ใหญ่)โดยเรียงลำดับผู้เข้ารับ
การคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ตามผลคะแนนการประเมินจากลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ลงมา 
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คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดส่งผลการประเมินคัดเลือกพร้อมแนบ แบบประเมินที่กรอกคะแนนของ

คณะกรรมการประเมินรายคน และฉบับสรุปรวม พร้อมทั้ง เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
ข้อมูลประกอบอ่ืนๆ ส่งไปยังส านักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการดำเนินงาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ผลต่อ คณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

 

5. การพิจารณาตัดสินผลการคดัเลือกของคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมกำร
อำนวยการ (สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) 

คณะกรรมกำรดำเนินงาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งณะกรรมการดำเนินงาน คัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติวิธีการและเครื่องมือสำหรับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
2. กำกับการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
3. พิจารณาและตรวจสอบผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือก

นักเรียนและสถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเสนอตลอดจนวินิจฉัย ปัญหาข้อร้องเรียนท่ีอาจเกิดขึ้น 
4. นำผลเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา 

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
5. แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานตามที่เห็นสมควร 
6. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมกำรอำนวยการ 

คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ พิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทานของทุกระดับการศึกษา(การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา) วินิจฉัย
ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วจึงสรุปผลและประกาศ อย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป 

     หมายเหตุ 
ผลการประเมินและคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดยังไม่ถือเป็นสิ้นสุด และไม่อาจเปิดเผยต่อสาธารณชนได้

จนกว่าจะได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอ านวยการ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 

 
 
 
 
 
 



  
                                 
                             คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 

 

ผังงำน FLOW( CHART) 

ขั้นตอนกำรคัดเลอืกนักเรียน เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน (ส่วนภมูิภำค 

 
 

สถานศึกษา 
-คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน 
-แจ้งความประสงค์และเสนอรายชื่อนักเรียนเข้ารับการประเมินและคัดเลือกต่อส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

 
 
 
 
 

 
คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 

-ประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับและขนาดของสถานศึกษา 1
ขนาดละคน -เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการระดับจังหวัด 

-ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ1 คน 

-เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรระดบักลุ่มจังหวัด 
- ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวดั ตามระดับและขนาดของ

สถานศึกษา 
                           ขนาดละ1 คน เรียงล าดับที่1,2, 3,... 

- เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการด าเนินงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

- 

ผังงาน FLOW( CHART) 

ขั้นตอนกำรคัดเลอืกสถำนศึกษำ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ส่วนภูมิภาค) 

 

สถานศึกษา 

 

-แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือกต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท่ี
สถานศึกษาตั้งอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษา 

 

-ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของสถานศึกษา 
ขนาดละ1แห่ง  
-เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับจังหวัด 
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คณะกรรมการระดับจังหวัด 

 

-ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ1 แห่ง 

-เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด 

 

-ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ3 แห่ง เรียงล าดับท่ี1,2,3,... 

-เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการด าเนินงานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรดำเนินงานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

-ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจากระดับกลุ่มจังหวัด 
 -เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการอำนวยการ 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 

 

-พิจารณาตัดสินผลการประเมินสถานศึกษาท่ีผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการด าเนินงาน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-เสนอผลต่อกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา 

 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

-ประกาศผลการคัดเลือก 

-เตรียมการเข้าเฝ้าเพ่ือรับพระราชทานรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. รูปแบบกระบวนการวิธีการประเมิน 

 

รูปแบบการประเมินมีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบการ
ประเมินที่เป็นทางการมีลักษณะดังนี้แจ้งก าหนดการไปประเมินให้สถานศึกษาทราบ ล่วงหน้า
(ตามความเหมาะสม) ไปประเมินพร้อมกันทั้งคณะ(กรรมการ) ประเมินภายในเวลาที่ก าหนด 

 

ก าหนดประเด็นซักถามชัดเจน (ตามรายละเอียดในคู่มือการประเมิน)ส่วนรูปแบบการประเมิน 
ที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาจากพ่อค้าแม่ค้า 
สถานประกอบการหรือผู้ปกครองที่อยู่รอบบริเวณสถานศึกษาท้ังนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม
ที่สุด 
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กระบวนกำรประเมินด าเนินการดังนี้ 
 

1. กำรประเมินนักเรียน การประเมินนักเรียนใช้เวลา
ประมาณครึ่งวันต่อ1คน ดังนั้น1ในวัน 

 

ประเมินนักเรียนได้2คน อย่างไรก็ตามหากสถานศึกษาของนักเรียนอยู่ไกลกันก็ไม่ได้รีบ
สัมภาษณ์ เพื่อจะไปประเมินอีกคนหนึ่งให้ทันเพราะจ าท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่
ครอบคลุมท าให้การตัดสินใจ เบี่ยงเบนไปได้และจะท าให้ผู้ถูกประเมินเกิดความคลางแคลงใจ
ว่าผู้ประเมินมีความล าเอียง 

ในการประเมินนักเรียนใช้แนวทางดังนี้ 
- พบผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือทักทายและบอกวัตถุประสงค์การมา 

- สัมภาษณ์นักเรียนสถานที่ที่ทางสถานศึกษาจัดให้โดยสัมภาษณ์ตามประเด็น      
ที่เตรียมไว้หรือเพ่ิมเติมแล้วแต่สถานการณ์ 

 
 
 

-สุ่มสัมภาษณ์เพ่ือน ๆ นักเรียนทั้งเพ่ือนที่ใกล้ชิดเพ่ือนต่างห้องเรียน (รุ่นพี-่รุ่นน้อง) 
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่สอนและไม่สอนนักเรียนผู้นั้น รวมถึงอาจสัมภาษณ์นักการภารโรงพ่อค้า แม่ค้า
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

-แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบเมื่อดำเนินการประเมินเสร็จแล้ว และลากลับ  
2. การประเมินสถานศึกษา 

การประเมินสถานศึกษาใช้เวลาประมาณ 1 วัน โดยประมาณในการประเมิน 
สถานศึกษา และด าเนินการเป็นแนวทางเดียวกันดังนี้ 

- พบผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู-อาจารย์ของสถานศึกษา 

- ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะาเสนอผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษา ประมาณ 45 นาที หรือ1 ชั่วโมง 

- คณะกรรมการสัมภาษณ์ ซักถามผู้บริหารและคณะครู-อาจารย์ตามประเด็น ที่เตรียม
ไว้ผสมกลมกลืนกับการสังเกตร่องรอยผลงานของสถานศึกษา 

-สำรวจร่องรอยการดำเนินงานและผลงานจากเอกสารหลักฐานและวิธีการปฏิบัติ 
เช่นแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติการประจ าปี โครายงานผลงการต่างๆ การ
ดำเนินงาน (ดูย้อนหลัง 2-3 ปี) ระบบเอกสารหลักฐานที่ต้องจัด เป็นปัจจุบัน เป็นต้น 

- สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

- สำรวจสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
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-สุ่มสัมภาษณ์นักเรียนชั้นละประมาณ5-7คนหรืออาจเตรียมข้อค าถามให้นักเรียน เขียนตอบเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความ บางประการ 

 

-สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการสอนพ่อค้าแม่ค้านักการภารโรง และสอบถามความ
คิดเห็นจากชุมชนรอบบริเวณโรงเรียประมาณ 3-4 คน 

-แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อด าเนินการประเมินเสร็จแล้วและลากลับ 

 

5. ขอบเขตกำรประเมินักเรียน และสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

กำรประเมินนักเรียนแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 

ส่วนที่คุณลักษณะพื้นฐำน1มี3ด้านได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ การมี
ทักษะการจัดการและการทงาน าและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

ส่วนที่กิจกรรม2/ผลงำนดีเด่นให้ระบุชื่อกิจกรรม/ผลงานานวน 3 ชิ้น/ผลงาน โดย
พิจารณา 4ด้านได้แก่ คุณประโยชน์ คุณภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานการเผยแพร่ 

กำรประเมินสถำนศึกษำแบ่งตามระดับเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. สถำนศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำประเมิน4 ด้าน คือ 

 
ด้ำนที่คุณภำพเด็ก1ได้แก่พัฒนาด้านร่างกายพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจพัฒนา 

ด้านสังคมพัฒนาด้านสติปัญญา 

ด้ำนที่2กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร 

 

สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การจัดร การประเมิน
พัฒนาการของเด็ก 

 

ด้ำนที่3กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำได้แก่ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การ พัฒนาองค์กรการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายใน การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

 

ด้ำนที่4กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสได้แก่การจัดทำคัญ า แผนการจัด
ประสบการณ์ การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียน การประเมินพัฒนาการของ เด็กในชั้นเรียน การน 
าผลประเมินพัฒนาการไปใช้ 

 



  
                                 
                             คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 

2. สถำนศึกษำระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำประเมิน5 ด้าน คือ ด้ำนที่1
คุณภำพนักเรียนได้แก่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการคุณลักษณะและ 

อันพึงประสงค์ 
 

ด้ำนที่2กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรได้แก่การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสคัญการพัฒนาระบบการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนการผลิตการใช้การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้การจัดกิจกรรม 
พัฒนานักเรียนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

ด้ำนที่3กำรบริหำรกำรจัดกำรได้แก่การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

 
 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศ 
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การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาการบริหารงบประมาณและการบริการการบริหารงาน 
อาคารสถานที่ 

 

ด้ำนที่4ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครองและชุมชนได้แก ่ การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน 

 

ด้ำนที่5บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกรได้แก่คุณลักษณะ ของผู้บริหาร
คุณลักษณะของครูคุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานบุคลากร 

 

ด้ำนที่6ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำได้แก่โครงการ/กิจกรรมดีเด่น ของ
สถานศึกษาผลงานจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น 
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กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศ 
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1. ประเภทและจ นวนรำงวัล 

1.1 รำงวัลประเภทนักเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1.1 ระดับประถมศึกษามี39 รางวัลให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง 

(กลุ่มกรุงเทพมหานคร)และส่วนภูมิภาค(กลุ่มจังหวัด)กลุ่มละ3 รางวัลตามขนาดสถานศึกษา 

ที่นักเรียนกลังศึกษาอยู่ขนาดละ 1 รางวัลแบ่งขนาดสถานศึกษาดังนี้ 
ส่วนกลำง(กลุ่มกรุงเทพมหำนคร) 

ก. สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน360คน 

 

ข. สถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่361ถึง720 คน ค. 
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนตั้งแต่721คนข้ึนไป 

ส่วนภูมิภำค(12 กลุ่มจังหวัด) 
ก. สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน120คน 

 

ข. สถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่121ถึง280 คน ค. 
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนตั้งแต่281คนข้ึนไป 

 

ท้ังนี้จนวนนักเรียนให้นับเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ีา1–6 
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษา) 

 

1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี39 รางวัลให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง (กลุ่ม
กรุงเทพมหานคร)และส่วนภูมิภาค(กลุ่มจังหวัด)กลุ่มละ3รางวัลตามขนาดสถานศึกษา ที่นักเรียน
กลังศึกษาอยู่ขนาดละ1รางวัลแบ่งขนาดสถานศึกษาดังนี้ 

ก. สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน500คน 

 

ข. สถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่501ถึง1,500 คน ค.
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนตั้งแต่1,501 คนข้ึนไป 
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1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี39 รางวัลให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง (กลุ่ม
กรุงเทพมหานคร)และส่วนภูมิภาค(กลุ่มจังหวัด)กลุ่มละ3รางวัลตามขนาดสถานศึกษา ที่นักเรียนกลัง
ศึกษาอยู่ขนาดละ1รางวัลแบ่งขนาดสถานศึกษาดังนี้ 

ก. สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน500คน 

 

ข. สถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่501ถึง1,500 คน ค. 
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนตั้งแต่1,501 คนข้ึนไป 

 

ทั้งนี้จนวนนักเรียนตามข้อา1.1.2 และข้อ1.1.3 ให้นับรวมนักเรียน ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศ 
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หมำยเหตุ 
การนับจนวนนักเรียนให้นับาณวันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

1.2 รำงวัลประเภทสถำนศึกษำให้แก่สถานศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ดังนี้ 
 

1.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษามี39 รางวัลให้แก่สถานศึกษาหรือ หน่วยจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในส่วนกลาง(กลุ่มกรุงเทพมหานคร)และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด)
กลุ่มละ3 รางวัลตามขนาดสถานศึกษาดังนี้ 

ส่วนกลำง(กลุ่มกรุงเทพมหำนคร) 
ก. สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน150คน 

 

ข. สถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่151ถึง300 คน ค. 
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนตั้งแต่301คนข้ึนไป 

ส่วนภูมิภำค(12 กลุ่มจังหวัด) 

ก. สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน120คน 

 

ข. สถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่121ถึง280 คน ค. 
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนตั้งแต่281คนข้ึนไป 

 

ทั้งนี้ให้นับเฉพาะจ นวนเด็กที่เรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษาเท่านั้นา 
(ไม่รวมชั้นเด็กเล็ก) 

 

1.2.2 ระดับประถมศึกษามี39รางวัลให้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ใน
ส่วนกลาง(กลุ่มกรุงเทพมหานคร)และส่วนภูมิภาค(กลุ่มจังหวัด)กลุ่มละ3 รางวัลตามขนาด 
สถานศึกษาดังนี้ 

ส่วนกลำง(กลุ่มกรุงเทพมหำนคร) 
ก. สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน360คน 

 

ข. สถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่361ถึง720 คน ค. 
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนตั้งแต่721คนข้ึนไป 

ส่วนภูมิภำค(12 กลุ่มจังหวัด) 
ก. สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน120คน 
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ข. สถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนต้ังแต่121ถึง280 คน ค. สถานศึกษา
ขนาดใหญ่มีนักเรียนต้ังแต่281คนขึ้นไป ท้ังนี้จนวนนักเรียนให้นับเฉพาะ

นักเรียนท่ีเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ีา1-6 

(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษา) 
 

1.2.3 ระดับมัธยมศึกษามี39รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในส่วนกลาง
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด)3รางวัลกลุ่มละตามขนาด สถานศึกษา ดังนี้ 

ก. สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน500คน 

 

ข. สถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่501ถึง1,500 คน ค. 
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนตั้งแต่1,501 คนข้ึนไป 

 
 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศ 
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ทั้งนี้นวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจา 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หมำยเหตุ 
การนับจนวนนักเรียนให้นับา ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

 

“กลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีจ นวนา 13 กลุ่มท้ังนี้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีกลุ่มที่เขต53อยู่ใน 

ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงครามสุพรรณบุรี 

(รวม 6 จังหวัด)” 

2. รำงวัลที่จะได้รับ 

2.1 ประเภทนักเรียน 

 

2.1.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์เป็นลดับที่1 า จะได้เข้ารับ
พระราชทานเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลดังนี้ 

ก. ระดับประถมศึกษา ได้รับ20,000 บาท 

ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ20,000 บาท 

ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับ20,000 บาท 

 

2.1.2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในลดับที่2และ3 า จะ
ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 

2.1.3 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ที่กหนดในระดับ
กลุ่มจังหวัดจะได้รับเกียรติบัตรจากสนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

 

2.2 ประเภทสถำนศึกษำ 

2.2.1 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ 
เป็นลดับที่า1จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและได้รับเงินรางวัล40,000บาท 

 

2.2.2 สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในลดับที่2 า และ 3 
จะได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 

2.2.3 สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์
ที่กหนดในระดับกลุ่มจังหวัดจะได้รับเกียรติบัตรจากสนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศ 
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3. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิเ์ข้ำรับกำรประเมิน 
และคัดเลือกเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 

3.1 สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

นักเรียนที่กลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษาเป็นนักเรียนที่กลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4-5 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนที่กลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นนักเรียนทลังเร ี่กยนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-6 

ทั้งนักเรียนที่กี้ลังเรียนอยู่ในระดับนั้นๆต้องได้เข้าเรียนในระดับดังกล่าวา 

 

ของสถานศึกษาท่ีส่งเข้การประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าับ 1 ปีหรือ2 ภาคเรียน และ
ไม่เคยได้ร ับางวัลพระราชทานระดับนั้นมาก่อน 

3.2 ผลกำรเรียนผลงำน 

นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 
นับถึงภาคเรียนสุดท้ายที่สมัครเข้ารับการประเมินไม่ต่กว่า2.75 า 

3.3 คุณลักษณะพื้นฐำน 

นักเรียนต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน3ด้านดังนี้ 
 

3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะของ นักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาจากการเรียนรู้และฝึกฝนอบรมจากสถานศึกษาประกอบด้วย1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ภิปรายอ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 3)ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 4) พัฒนาการและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม หลักสูตร 

 

3.3.2 การมีทักษะการจัดการและการทงานา ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการ สร้างสรรค์ผลงาน มี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา และร่วมมือกับเพ่ือนในการท างานอย่างเห็นคุณ ประกอบด้วย 1) ความสามารถตัดสินใจ
สร้างงานและวางระบบการท างาน 2) ความสามารถท างาน เป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 3) การเห็นความส 
าคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพส และ 4) ความสามารถในการน าทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
มาใช้ในการท างานอย่างมี ประสิทธิภาพ 

 

3.3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการทั้งด้าน คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม การมีจิตส านึกท่ีดีร่วมกับผู้อืสามารถอยู่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้ง ในฐานะพลเมืองและพลโลก 
ประกอบด้วย 1)การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามหลักสูตรและ คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด 2) การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การ ยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น 4) มีความเป็น
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ประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นมั่นใจ า มีควา ในตนเอง 5) มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองละผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากสิ่ง
เสพติด อบายมุขและภัย อันตรายต่างๆ และ 6) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีสุขภาพจิตที่ดี และมีบุคลิก 

 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศ 
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4. กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่นและหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึง
คุณประโยชน์ 

 

ต่อสังคมของตนท้องถิ่นหรือชุมชนในวงกว้างเป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพและแสดงออกถึ ความคิดสร้างสรรค์
พร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ 

 

4. คุณสมบัติของสถำนศึกษำท่ีมีสิทธิเ์ข้ำรับกำรประเมิน และ
คัดเลือกเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 

 

4.1 สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ 

4.1.1 คุณภาพเด็ก 

4.1.2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

4.1.3 การบริหารและการจัดการศึกษา 

 

4.1.4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 4.2 สถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาต้องจัดการศึกษา 

ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ 
4.2.1 คุณภาพนักเรียน 

4.2.2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

4.2.3 การบริหารและการจัดการศึกษา 

 

4.2.4 การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.2.5 ความดีเด่น
ของสถานศึกษา 

หมำยเหตุ 
 

1) สถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับ ต้องจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้ ปี นั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า1ปีส หรับระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษา
สามารถส่งเข้ารับการประเมินได้ทั้งระดั มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนี้เจตนารมณ์ของการ
คัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานต้องการเห็นว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นจนเป็นที่ 
ปรากฏว่าผู้เรียนที่จบหลักสูตรมีคุณภาพโดยนับผู้จบการศึกษาที่เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปี และจบไปแล้ว1 ปีการศึกษา 

 

2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาและเคยได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่านมาระดับใดระดับหนึ่ง จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการ
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ประเมินและคัดเลือกระดับอ่ืมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหารได้อีก จัดการศึกษาพ้ืนที่อาคารสถานที่บุคลากร
ครุภัณฑ์ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน(อาจอยู่ในบริเวณ
เดียวกันแต่การบริหารจัดการตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ก หนดแยกจากกันอย่างชัดเจน) 

 

3) สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาท่ีไม่เคย ได้รับรางวัล
พระราชทานหรือเคยได้รับรางวัลพระราชทานแต่ต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า3ปี การศึกษา 

 
 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศ 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต9 
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5. เกณฑ์กำรตดัสินให้ได้รับรำงวัลพระรำชทำนและรำงวัลชมเชย 

5.1 ประเภทนักเรียน 

5.1.1 นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ 
ในประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

5.1.2 นักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่ผู้ที่มีผลการประเมินผ่า 

เกณฑ์เป็นลดับที่า1ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5.1.2.1 ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ 

(ในแบบพร. 1) ไม่ต่กว่า2.00 และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่กวา3า.00 

5.1.2.2 ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ 

(ในแบบพร. 1) ไม่ต่กว่า2.00 และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่กว่า3 .00า 

5.1.2.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพื้นฐานกับคะแนน 

กิจกรรม/ผลงานดีเด่นไม่ต่กวา3า.50 

5.1.2.4 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุดและได้รับ 

 

คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจนวนกรรมการท่ีทการประเมิน กรณีผล
การประเมินไม่เป็นไปตามข้อ5.1.2.4 ให้ประธานคณะกรรมการประเมิน 

ในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 

5.1.3 นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ 

ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นลดับที่2และ3 ตามเกณฑ์ข้อ5.1.2.1 และข้อ5.1.2.2 

5.1.4 นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากสนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

 

ขั้นพ้ืนฐานได้แก่ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตัดับที่4เป็นต้นไปงแต่ลตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ
5.1.2.1 และข้อ5.1.2.2 

5.2 ประเภทสถำนศึกษำ 

5.2.1 สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ4. 
 

5.2.2 สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่สถานศึกษา ที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์เป็นลดับที่1ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 

5.2.2.1 ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมิ 
สถานศึกษาแต่ละด้านไม่ต่กวา2า.00 

 

5.2.2.2 ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้าน ตามแบบ
ประเมินสถานศึกษาไม่ต่กวา3า.5 
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5.2.2.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจนวนกรรมการ า ที่ทการประเมินกรณีผลการประเมินไม่เป็นไป
ตามข้อ5.2.2.3 ให้ประธานคณะกรรมการประเมิน ในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 

 

5.2.3 สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่สถานศึกษาที่มี
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นลดับที่2และา 3 ตามเกณฑ์ข้อ5.2.2.1 

และได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่กว่า3.00 า 

 
 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศ 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต9 
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5.2.4 สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจานักงานคณะกสรรมการ การศึกษขั้นพ้ืนฐาน
ได้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ลดับที่4เป็นต้นไป า ตามเกณฑ์การประเมินข้อ5.2.2.1 และ
ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้าน ตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่กวา3า.00 

 

5.3 ในกรณีที่นักเรียนหรือสถานศึกษาได้คะแนนเท่ากันในล ดับที่ใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
ประเมินใช้ดุลพินิจพิจารณาตัดสินผลให้ผ่านการคัดเลือกตามจนวนรางวัล า ที่กหนดไว้ในแต่ละประเภท
เท่านั้น 

 

6. กำรแจ้งผลกำรคดัเลือกและกำรเตรียมกำรเพื่อรับรำงวัล 

พระรำชทำน 

กระทรวงศึกษาธิการ สให้นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศผล 

การคัดเลือกแจ้งผลการคัดเลือกและเตรียมการเพ่ือรับรางวัลพระราชทานเกี่ยวกับเกียรติบัตร 

และเข็มเชิดชูเกียรติรวมทั้งก หนดการรับรางวัลพระราชทาน และจัดตั้งงบประมาณเงินรางวัล 

 

7. ก หนดกำรคัดเลอืกประจปีกำรศึกษำ 

 

7.1 ระดับสถานศึกษา สถานศึกษายื่นความจนงขอเข้ารับการประเมิน ที่สนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีสถานศึกษานั้นๆในช่วงเดือนสิงหาคมตั้งอยู่(ทั้งประเภทนักเรียน และสถานศึกษา) 

 

7.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือก ไปยังสนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจงัหวัดที่ผู้อ นวยการได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับ จังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต)
ในช่วงเดือนกันยายน 

 

7.3 ระดับจังหวัดเนินการประเมินด และส่งผลการคัดเลือกไปยน ักงานงส เขตพื้นท่ีการศึกษา
ท่ีเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

 

7.4 ระดับกลุ่มจังหวัดเนินการประเมินด และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร ประกอบการ
คัดเลือกไปยัง สนักทดสอบทางการศึกษา นักงานคณะกรรมการการศึกษาส ขั้นพื้นฐานในช่วงเดือนมกราคม 
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8. การรับเกียรติบัตร 

8.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรชมเชย จากกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับที่ได้ลำดับที่ 2 และ 3 ของระดับกลุ่มจังหวัดระดับเขต
ตรวจราชการ และระดับภาค 

8.2 คณะกรรมการด เนินงานแต่ละหน่วยงานหลัก (สพฐ.มอบเกียรติบัตร) ให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

9. แบบฟอร์มที่ใช ้
9.1 แบบประเมินนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน (สีเหลือง) 
9.2 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 

(สีเขียว) 
 

9.3 แบบประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา (สีฟ้า) 
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10. เอกสารอา้งอิง 
 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและ  
สถานศึกษา พ.ศ.2555 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาและ 
สถานศึกษา (ฉบับที่พ2).ศ. 2556 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน                    
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- คู่มือการประเมินนักเรียนพระราชทาน 

- คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา  
- คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา 
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แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบ การคดัเลอืกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

..........................................................  

ประเภทนักเรียน 
(รายละเอียดตามแบบประเมินฯและคู่มือฯเล่มสีเหลือง) สถานศกึษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือกไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดย
คัดเลือกนักเรียน ตามขนาดสถานศึกษาท่ีนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ 1 รางวัลขนาดละส่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดังนี้  

1. แบบประเมินนักเรียนฯ  
(จัดทำ 1 ชุดโดยแยกส่วนออกจากเอกสารประกอบ การพิจารณาอื่นๆ ของนักเรียน) 

- สถานศึกษากรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของนักเรียนให้ครบถ้วน 
พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนบนมุมด้านขวาของแบบประเมินฯและลงนามรับรองข้อมูลของนักเรียน  

-   สถานศึกษาเขียนแผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา  
-   สถานศึกษาจัดทำแบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนในแบบรายงาน 
ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ การมีทักษะการจัดการ และ 

การทำงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียนระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ 
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ(ควรเลือกเฟ้นผลงานที่มีความโดดเด่น ชัดเจนมากท่ีสุดเนื่องจากนักเรียน 
ที่ผ่าการคัดเลือกในระดับนี้ล้วนมีคุณลักษณะพ้ืนฐานใกล้เคียงกัน คะแนน จึงไม่แตกต่างกันมากนักดังนั้นจึงต้องพิจารณา 
ตัดสินจากกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน จำนวน 3 รายการ โดยในแต่ละรายการต้องแสดงถึงความมีคุณประโยชน์    
มีคุณภาพความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีการเผยแพร่ผลงาน)พร้อมลงลายมือชื่อคณะกรรมการ 

-  สำหรับแบบรายงาน ให้นักเรียนเขียนด้วยลายมือตนเองไม่เกิน3หน้ากระดาษ พร้อมลงลายมือชื่อ 
-  สถานศึกษาส่งแบบพร.1 และแบบพร.2 พร้อมลงลายมือชื่อของคณะกรรมการทุกคน 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆของนักเรียน(จัดทำแยกออกจาก แบบประเมินนักเรียนฯ)
เช่นเอกสารอ้างอิงต่างๆของนักเรียนภาพถ่ายส่ือสิ่งพิมพ์สื่อคอมพิวเตอร์ สื่ออ่ืนๆเป็นต้นโดยต้องจัดทำสำเนาเพ่ิม 
ตามจำนวนคณะกรรมการประเมินจำนวน 3-5 ชุด (ไม่นับรวมเอกสารต้นฉบับ) 

3. กรณีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดจ ังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัดต้องจัดทำสำเนาเพ่ิมตาม 
จำนวนคณะกรรมการประเมินจำนวน 3-5 ชุด 

2. สถานศึกษาควรตรวจเอกสารต่างๆ ของนักเรียนให้มีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์
และให้ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดท าเอกสารประกอบรวมถึงการเตรียมตัว รอรับการประเมินจาก
คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นท่ี 
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      กระบวนการประเมินและคัดเลือก 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา  

ขนาดละ1 คน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดที่ผู้อำนวย ได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด  
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) โดยดำเนินการ ตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน       
ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน 

2. คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา  
ขนาดละ1 แห่ง ส่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวดัตรวจสอบความ 
ถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อ และชื่อสกุลของ นักเรียน และข้อมูลสำคัญในแบบประเมินชุดสรุปผลการประเมิน 
ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยัง 
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้คณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่ม  
จังหวัดต่อไป 

วิธีการประเมินและคัดเลือกาเนินการตามแบบประเมินและคู่มือ การประเมินสถานศึกษา เพ่ือ
รับรางวัลพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน 

ประเภทสถานศึกษา 
      (รายละเอียดตามแบบประเมินฯและคู่มือฯเล่มสีฟ้าหรือสีเขียว) ให้จัดทำเอกสารนำไปยังาส่ง สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 2 ดังนี ้

1. แบบประเมินสถานศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 

1.2 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ให้จัดทำ 1 ชุดโดยแยกส่วนออกจากเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ 

- สถานศึกษากรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วนและผู้บริหารลงนาม 

รับรองข้อมูล 

- สถานศึกษาเขียนแผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา 

- สถานศึกษาส่งแบบรายการประเมินแบบสรุปคะแนนผลการประเมิน และความคิดเห็น 
ของคณะกรรมการประเมินในภาพรวมพร้อมลงลายมือชื่อของคณะการรทุกคนโดยต้องจัดทำสำเนาเพิ่มตามจำนวน
คณะกรรมการประเมินจำนวน 5-7 ชุด (ไม่นับรวมเอกสารต้นฉบับ 

2.  เอกสารประกอบการพิจารณา(จัดท าแยกออกจากแบบประเมินสถานศึกษาฯ) โดยการจัดทำเอกสาร 
ในลักษณะรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 5-7 ชุด 

3. กรณีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัดโดยต้อง 
จดัทำสำเนาเพิ่มตามจำนวนคณะกรรมการประเมินจำนวน 5-7 ชุด 
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แนวทางการจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาย้อนหลัง 3 ปี 

………………………………………………….. 
 

ตัวอยา่ง การประเมินสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษาเพ่ือน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานในช่วงระหว่างปีการศึก 2562-2564 ตามด้านต่างๆ 
 ในแบบประเมินโดยแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที1่ ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษา 

- ประวัติการก่อตั้งโดยย่อขนาดของสถานศึกษาระดับการศึกษาที่เปิดสอนจำนวนนักเรียนจานวนบุคลากร 
(จำแนกตามวุฒิทางการศึกษาและระดับการศึกษาที่สอน) ลักษณะชุมชนโดยรอบสถานศึกษาอาชีพผู้ปกครอง 
แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารภายในสถานศึกษา และแผนที่เดินทางไปยังสถานศึกษา 

- คติพจน์/คำขวัญ/ปรัชญาของสถานศึกษาวิสัยทัศน์ภารกิจหลักนโยบาย/เป้าหมายการพัฒนาช่วง
ปี2562-2564 และความภาคภูมิใจ/ความสำเร็จของสถานศึกษา 
ตอนที2่ ผลกำรพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(จำแนกตามรายดา้น ในแบบประเมินทุกด้านยกเว้นด้านกิจกรรมดีเด่นของ
สถานศึกษา) 

การนำเสนอข้อมูลตามด้านต่างๆในแต่ละด้านให้ปรากฏข้อมูลเพ่ือระบุคุณภาพ ตามหัวข้อการพิจารณาใน
รายการประเมินให้ครอบคลุมชัดเจนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2564 โดยอาจนำเสนอในรูปแบบตารางแผนภูมิการ
บรรยายความภาพถายหรืออ่ืนๆ 

ตอนที3่ ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ให้สถานศึกษานำเสนอผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาคัดเลือกแล้วว่าดีเด่น ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 

พร้อมวิธีการดำเนินงานและผลที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการ/กิจกรรมดำเนิน นั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                 
                             คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
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