
 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เร่ือง  การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และแนวทางการคั ด เลื อกนั ก เรียน  นั กศึ กษา และสถานศึ กษา เพ่ื อรับ รางวั ล          
พระราชทาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงออกประกาศการคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับ
ระเบียบและประกาศข้างต้นไว้ ดังนี้ 

 ๑.   ประเภทและจ านวนรางวัล 
        ๑.๑ รางวัลประเภทนักเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

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

  ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนให้นับเฉพำะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษำปีที่  ๑–๖ 
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ) 

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

-ส ำเนำ- 



 ๒ 
 
 
 

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

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

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

  หมายเหตุ การนับจ านวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  ๑.๒  รางวัลประเภทสถานศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีดังนี้ 

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

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

  ทั้งนี้  ให้นับเฉพำะจ ำนวนเด็กที่เรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษำเท่ำนั้น (ไม่รวมชั้นเด็กเล็ก) 

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

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

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

   ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนให้นับเฉพำะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖                     
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ) 
 
 
 
 
 



 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  คนข้ึนไป 
   ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  หมายเหตุ การนับจ านวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  อนึ่ง  กลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑๓ กลุ่ม              
มีรายละเอียดดังนี้ 

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

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

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๗   ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์     
              สุโขทัย อุตรดิตถ์ (รวม ๘  จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
              พิษณุโลก เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๘   ประกอบด้วย จังหวัดล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน 
              (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต ๑  
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๙   ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู  
              (รวม ๗ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ ๑๐   ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร  อุบลราชธานี  กาฬสินธุ์  นครพนม  มหาสารคาม   
                มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  อ านาจเจริญ (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
                ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๑๑   ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ (รวม ๕ จังหวัด) 
                โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
                เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๑๒   ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก    
                ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๑๓   ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ส านักทดสอบทางการศึกษา  
                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก 
                ระดับกลุ่มจังหวัด 

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

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

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



 ๕ 

 
 ๓.  คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
       ๓.๑ สถานภาพทางการศึกษา 

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

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

 ๓.๒ ผลการเรียน ผลงาน 

    นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)       
นับถึงภาคเรียนสุดท้ายที่สมัครเข้ารับการประเมินไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  

  ๓.๓ คุณลักษณะพื้นฐาน นักเรียนต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ดีใน ๕ ด้าน ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ การศึกษาเล่าเรียน ต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ตามระดับการศึกษา        
มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
   ๓.๓.๒ การมีทักษะในการจัดการและการท างาน ต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจสร้างงาน      
และวางระบบการท างาน สามารถท างานเป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถน าทรัพยากร    
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๓.๓ สุขภาพอนามัย ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย และมี
บุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด 
   ๓.๓.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย    
และมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักประหยัดอดออม และใช้สิ่งของอย่าง
คุ้มค่า รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้น า มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
   ๓.๓.๕ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ต้องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่าง  
ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีความภาคภูมิ ใจในความเป็น ไทยและม ีจ ิตส าน ึก ในการ        
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน  
      ๓.๔  กิจกรรม/ผลงานดีเด่น ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึง
คุณประโยชน์ต่อสังคมของตน ท้องถิ่น หรือชุมชนในวงกว้าง เป็นกิจกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ และแสดงออก
ถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้มีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
 
 

 ๔.  คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
       ๔ .๑ สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ         
ในด้านต่อไปนี้ 

      ๔.๑.๑  ผลพัฒนาการของเด็ก 
      ๔.๑.๒  การบริหารงานวิชาการ 
      ๔.๑.๓  การบริหารการจัดการ 
      ๔.๑.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
       ๔.๑.๕  บุคลากรและการบริหารบุคลากร 

  ๔ .๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน          
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) สถานศึกษาที่ เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับ ต้องจัดการศึกษา        
ตามหลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษา สถานศึกษาสามารถส่งเข้ารับการประเมินได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทั้งนี้  เจตนารมณ์ของการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานต้องการเห็นว่าสถานศึกษา            
จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น จนเป็นที่ปรากฏว่าผู้เรียนที่จบหลักสูตรมีคุณภาพ โดยนับผู้จบการศึกษา       
ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปีแรกของหลักสูตร และจบไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา (ตัวอย่าง เช่น สถานศึกษา ก. ที่จัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ - ๒) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้
ต้องเปิดสอนมาตั ้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือสถานศึกษา ข.ที ่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล ๑ - ๓) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ หรือสถานศึกษา ค. ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือ สถานศึกษา ง. ที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา(ม.๑-ม.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือ สถานศึกษา จ. ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-ม.๓) จะมีสิทธิ์ส่ง
เข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หรือ สถานศึกษา ฉ. 
ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้
ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 
 

 ๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษา และเคยได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับใดระดับหนึ่งจะมีสิทธิ์           
ส่งเข้ารับการประเมินและคัดเลือกระดับอ่ืนได้อีกเมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหารจัดการศึกษา พ้ืนที่ อาคาร
สถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ์ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน 
(อาจอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดแยกจากกันอย่างชัดเจน) 

 ๓) สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาที่ไม่เคยได้รับรางวัล
พระราชทาน หรือเคยได้รับรางวัลพระราชทาน แต่ต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา        
(เคยได้รับรางวัลพระราชทานก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗) จึงจะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน 

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

 ๕.๑.๒.๑  ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร. ๑) 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๕.๑.๒.๒  ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร. ๑) ไม่ต่ ากว่า  
๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 ๕.๑.๒.๓  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม /   
ผลงานดีเด่น ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐   
 ๕.๑.๒.๔  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด  และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
 กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๑.๒.๔ ให้ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 
 ๕.๑ .๓ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ผู้ที ่       
มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ ์ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒ 
  ๕.๑.๔  นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้แก่ ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ล าดับที่ ๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒ 
 ๕.๒  ประเภทสถานศึกษา           
 ๕.๒.๑ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๔ (ตามระดับ
การศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก) 
 ๕.๒.๒ สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที่ ๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา      
แต่ละด้านไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 
 
 
 
 



 ๘ 

 
 
 

 

 ๕.๒.๒.๒ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน
สถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
         ๕.๒.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนน   
เฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
      กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๒.๒.๓ ให้ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 
   ๕ .๒ .๓ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที ่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ์ ข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
   ๕.๒ .๔ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ล าดับที่ ๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน 
ข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๕ .๓  ใน กรณี ที่ นั ก เรี ยน ห รื อสถาน ศึ กษ า ได้ ค ะแน น เท่ ากั น  ในล าดั บ ที่ ใดก็ ต าม                      
ให้คณะกรรมการประเมินใช้ดุลพินิจพิจารณาตัดสินผลให้ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดไว้         
ในแต่ละประเภทเท่านั้น 

 

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

  ๖.๑.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
      ก. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธาน 
๒)    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       

ที่ได้รับมอบหมาย  
 

รองประธาน 
๓)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 
๔)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น 

 
 

กรรมการ 
๕)   นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
 

กรรมการ 
๖)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 
   

 

 

 

 



 ๙ 

 

 

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

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        

 
กรรมการ 

๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

    

  ๖.๑.๒ ระดับจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 
     ก. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

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

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 
๔)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๕)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
 

กรรมการ 
๖)    นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ฯ ที่ผู้อ านวยการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็น
ประธาน ที่ประธานเห็นสมควร          

 
 

กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอ านวยการชุดนี้ท าหน้าที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน       
และเสนอผลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

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

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        

 
กรรมการ 

๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ  
การแต่งตั้งประธานเพื่อการด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้  ให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต      

(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
และต้องไม่เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับที่ด าเนินการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด   และจะต้องประกาศให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน  

  ๖.๑.๓ ระดับกลุ่มจังหวัด  
  ก. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

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

 
ประธาน 

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

 
รองประธาน 

๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในกลุ่มจังหวดันั้น กรรมการ 
๔)    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็น

ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จ านวน ๑ คน) กรรมการ 

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

 
 

กรรมการ 
๖)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น(หน่วยงานละ ๑ คน)  

 
 

กรรมการ 
   
   
   
   
   



 ๑๑ 

   

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

ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับเลือกเป็นรองประธาน             

 
 

กรรมการและเลขานุการ 
๑๐)    นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ ที่ผู้อ านวยการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นรองประธาน  
 

 
 ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

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

๑) ผู้ที่ประธานคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร  ประธาน 
๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 
๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

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

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        

 
กรรมการ 

๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
   
   
   
   
   
   



 ๑๒ 

   
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

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

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

  ส่วนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการดังนี้  
  (๑ ) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือก นักเรียน    
ของตนตามข้อ ๓ ระดับการศึกษาละ ๑ คน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
   (๒ ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานครเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทุกสังกัด โดยแยกตามสังกัดตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  (๓ ) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินนักเรียนตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับผู้เข้ารับการ
คัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกคนที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมิน 
จากล าดับผู้ที่ไดค้ะแนนสูงสุด ลงมาถึงต่ าสุด 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

 

  ส่วนภูมิภาค ด าเนินการดังนี้  
  (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคัดเลือกนักเรียนของตน    
ตามข้อ ๓ ระดับการศึกษาละ ๑ คน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
  (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่คัดเลือกนักเรียน
ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา จังหวัดที่ผู้อ านวยการได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต)  
  (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษาและ   
ขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงาน   
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด นั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินนักเรียนตามระดับ
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับผู้ เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษาทุกคนที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด 
คณะกรรมการระดับกลุ ่มจังหวัด ส่งผลการประเมิน พร้อมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของ
คณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป พร้อมติดรูปถ่าย แบบรายงาน ก. 
แบบรายงาน ข. แบบ พร.๑  และแบบ พร.๒ ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงานของ
นักเรียน ฯลฯ  ส่งไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ          
ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดต่อไป 
 วิธีการประเมินและคัดเลือกนักเรียน ให้ด าเนินการตามแบบประเมินและคู่มือการ   
ประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเคร่งครัด
ทุกขั้นตอน 

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

๒) ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักทดสอบ        
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่มจังหวัด 
ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อ และชื่อสกุลของนักเรียน และข้อมูลส าคัญในแบบ     
ประเมินชุดสรุปผลการประเมินของนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ๖ .๒ .๒ การคัดเลือกสถานศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ทุกขนาด ทุกสังกัด) ด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

 
 

  ส่วนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการดังนี้  
  (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์      
ขอเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
   (๒ ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานครเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา          
ทุกสังกัด โดยแยกตามสัง กัดตามระดับ  และขนาดสถานศึกษา  ขน าดละ  ๑  แห่ง  ส่ ง ให้ส า นัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  (๓) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินการประเมินสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้ารับ
การคัด เลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุ กแห่ งที่ เข้ ารับการคัด เลือก  ตามผล              
คะแนนการประเมินจากล าดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด 

  ส่วนภูมิภาค ด าเนินการดังนี้  
  (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้ งความประสงค์           
ขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
  (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่  คัดเลือก
สถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่      
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จังหวัดที่ผู้อ านวยการได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด               
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต)  
  (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษา    
และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาที ่เป ็น               
ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดนั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินสถานศึกษาตาม  
ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่ เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับ     
การศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแห่งที่ เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับ  
สถานศึกษาที่ ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด  ส่งผลการประเมิน           
พร้อมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม      
(ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ผลกำรประเมินแต่ละด้ำน แบบสรุปคะแนน และควำมเห็นของกรรมกำร   
ประเมินในภำพรวม ) พร้อมทั้ งเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างปี         
การศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ตามด้านต่าง ๆ  ในแบบประเมิน และข้อมูลประกอบอื่นๆ ส่งไปยัง           
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ  ตามจ านวน       
รางวัลที่ก าหนดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

 

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

  หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีที่ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน หรือมีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน       
แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน” หรือ “สถานศึกษาที่เข้า        
รับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 

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

 ๗. ก าหนดการคัดเลือกประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ๗.๑ ระดับสถานศึกษา สถานศึกษายื่นความจ านงขอเข้ารับการประเมินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ท้ังประเภทนักเรียนและสถานศึกษา) 

 ๗.๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร
ประกอบการประเมินไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดที่ผู้อ านวยการได้รับเลือกเป็นประธาน       
การคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ๗.๓ ระดับจังหวัด ด าเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการ
ประเมินไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 ๗.๔ ระดับกลุ่มจังหวัด ด าเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการ
ประเมินไปยัง ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่         
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  

                       ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                                                        
                                                                        
 
 
      (นายการุณ  สกุลประดิษฐ์) 
             เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


