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คำนำ 
 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของ
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด  โดยได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ดีเยี่ยม 
เสนอขอเข้ารับรางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 

   อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
มีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงจัดทำคู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับนี้ขึ้น 
 

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป            
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1 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ได้จัดขึ้นเพ่ือสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      
(ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่ง
จัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี
และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีเป็นส่วนรวม 
นักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะ
ได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดี จะพระราชทานรางวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกใน
พระมหากรณุาธิคณุเป็นล้นพ้น จึงได้ดำเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือถือปฏิบัติ
นับต้ังแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๐๗  
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการดำเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์จัดการศึกษาของชาติ นับตั้งแต่การกำหนดจำนวนและ 
ประเภทของรางวัล คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก กระบวนการคัดเลือก และตัดสินผล ตลอดจน
การเผยแพรเ่กียรติคุณของผู้ได้รับรางวัล  
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบการดำเนินงานคัดเลือก
นักเรียน และสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดำเนินการคัดเลือกในแต่ละปี เพ่ือให้ได้นักเรียน และสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน  
 

1. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน อย่างมีหลักเกณฑ์ 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม  



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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2 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ขอบเขต 
  คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

 

3. คำจำกัดความ 
  1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมิน 
และคัดเลือกและได้เข้าศึกษาในระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ดังนี้ 
1) ระดับประถมศึกษา              เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป. ๔-๕-๖  
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. ๒–๓  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. ๕-๖ 
  2. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

 

4. ความรับผิดชอบ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด) 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. เป็นประธานในคณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่ วางแผนการประเมิน 
กลั่นกรองผลการประเมินและเสนอผลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการคัดเลือก 
ระดับจังหวัด หรือระดับกลุ่มจังหวัด 
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จำนวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษา จำนวน  ๕ หรือ ๗ คน 
  4. เป็นประธานในคณะกรรมการประเมิน หรือมอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธานแทน 
  รองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบ  
  2. เป็นรองประธานในคณะกรรมการอำนวยการ และเป็นประธานในคณะกรรมการ
ประเมิน (ท่ีได้รับแต่งตั้ง) 
  3. วางแผนการประเมิน ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมิน 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ผู้อำนวยการกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบ  
  2. เป็นกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอำนวยการ  
และหรือคณะกรรมการประเมิน  
  3. วางแผนการประเมิน ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมิน 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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3 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  นักวิชาการศึกษา มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. เสนอเรื่อง/โครงการ   
  2. เป็นกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอำนวยการ  
และหรือคณะกรรมการประเมิน  
  3. วางแผนการประเมิน ประเมิน สรุปผลและติดตามผลการประเมิน 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด) 
  1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก 
ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
  2. จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาส่งนักเรียน 
และสถานศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
  3. สถานศึกษาแจ้งความจำนง จัดส่งนักเรียน หรือสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับ และขนาดละ 1 คน/โรงเรียน แล้วจัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของสถานศึกษา 
ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ 
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
และคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  6. ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา   
เพ่ือวางแผนการดำเนินงานจัดทำกำหนดการประเมินและคัดเลือก 
  7. แจ้งสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนและสถานศึกษา เข้ารับการประเมิน 
และคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ทราบกำหนดการประเมิน 
ขั้นตอน และแนวทางการประเมิน 
  8. คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา 
ตามกำหนดการประเมินและคัดเลือก 
  9. ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพื่อสรุปผลการประเมินและจัดเรียงลำดับ 
ผลการประเมิน 
  10. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และประธานคณะกรรมการประเมิน   
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน 
  11. ประกาศผล และเสนอผลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการ
คัดเลือกระดับจังหวัด หรือระดับกลุ่มจังหวัด (กรณีเป็นเจ้าภาพระดับจังหวัด) 
  12. สรุป และรายงานผลโครงการ 
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1. การประชาสัมพันธ ์ 
 

   ในแต่ละปีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕62 
โดยจะออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา        
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน หลังจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะออก
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
แล้วแจ้งไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
ทราบทั่วกัน และกระตุ้นให้สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ 
   -ออกหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีความสนใจไดเ้ตรียมการ และแจ้งความประสงค์เสนอขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือก
กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้า ในช่วงเดือนสิงหาคม   
   -ปิดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สาธารณชนทราบอย่างเป็นทางการ 
   -จัดส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปยังสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
   -แจ้งให้ทราบในการประชุมตามโอกาสและวาระต่างๆ 
   -ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 
   นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวแล้ว สำนักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ยังไดใ้ช้วิธีสืบเสาะค้นหาสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาที่ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน หรือมีนักเรียนที่ประพฤติดี มีผลการเรียนดี และเชิญชวนให้เสนอเข้ารับการคัดเลือกด้วย   
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2. กระบวนการคัดเลือก 
 

  กระบวนการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
  1. การคัดเลือกระดับสถานศึกษา 
  2. การคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพม.) 
  3. การคัดเลือกระดับจังหวัด 
  4. การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
  5. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการดำเนินงาน 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และคณะกรรมการอำนวยการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  1. การคัดเลือกระดับสถานศึกษา 
  ประเภทนักเรียน 
  สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคัดเลือกนักเรียน 1 คน  
แล้วเสนอชื่อพร้อมข้อมูลประกอบไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ 
ภายในเวลาที่กำหนด 
  ประเภทสถานศึกษา 
  สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับ 
การคัดเลือกไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีการศึกษาตั้งอยู่ภายในเวลาที่กำหนด 
  *สถานศึกษาประเมินตนเองแล้วว่ามีความพร้อม 
  2. การคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.) 
  ประเภทนักเรียน 
  สพม. ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา (มธัยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่)  
ขนาดละ 1 คน 
  สพม. ส่งผลการคัดเลือก พร้อมข้อมูลประกอบ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด   
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) 
  ประเภทสถานศึกษา 
  สพม. ดำเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษา  
(ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  จำแนกตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่)  
ขนาดละ 1 แห่ง 
  สพม. ส่งผลการคัดเลือก พร้อมข้อมูลประกอบ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด   
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) 
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  3. การคัดเลือกระดับจังหวัด 
  ประเภทนักเรียน 
  คณะกรรมการระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับ
การศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำแนกตามขนาด
สถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ 1 คน 
  คณะกรรมการระดับจังหวัด ส่งผลการคัดเลือกพร้อมข้อมูลประกอบให้สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
  ประเภทสถานศึกษา 
  คณะกรรมการระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับ 
การศึกษา (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา  
(เล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ 1 คน 
  คณะกรรมการระดับจังหวัด ส่งผลการคัดเลือก พร้อมข้อมูลประกอบ ให้สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
  4. การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 

  ประเภทนักเรียน     
  คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียน 
ตามระดับการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำแนก 
ตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) โดยเรียงลำดับผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษา 
และขนาดสถานศึกษาตามผลคะแนนการประเมินจากลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา 
  คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมินคัดเลือก พร้อมแนบ 
แบบประเมินที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคน และฉบับสรุปรวม พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ฯลฯ ส่งไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการดำเนินงาน
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณา
ตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
  ประเภทสถานศึกษา  
   คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียน 
ตามระดับการศึกษา (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา 
(เล็ก กลาง ใหญ่) โดยเรียงลำดับผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา  
ตามผลคะแนนการประเมินจากลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา 
  คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมินคัดเลือก พร้อมแนบ 
แบบประเมินที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคน และฉบับสรุปรวม พร้อมทั้ง
เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และข้อมูลประกอบอื่นๆ ส่งไปยังสำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อ
คณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
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7 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  5. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการดำเนินงาน (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ) และคณะกรรมการอำนวยการ กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะกรรมการดำเนินงาน 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที ่
ดังนี้ 
  1. จัดทำแผนปฏิบัติ วิธีการ และเครื่องมือสำหรับการคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา 
  2. กำกับการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 
   3. พิจารณาและตรวจสอบผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 
ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเสนอ ตลอดจนวินิจฉัย 
ปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดข้ึน 
  4. นำผลเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามที่เห็นสมควร 
  6. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  คณะกรรมการอำนวยการ  

  คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่  พิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา   
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานของทุกระดับการศึกษา(การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึน แล้วจึงสรุปผลและประกาศ 
อย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป 
  หมายเหตุ   
  ผลการประเมินและคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ยังไม่ถือเป็นสิ้นสุด  
และไม่อาจเปิดเผยต่อสาธารณชนได้จนกว่าจะได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และได้ออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
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3. ขั้นตอนการคัดเลือก 
ผังงาน (FLOW CHART)  

ขั้นตอนการคัดเลอืกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ส่วนภมูิภาค) 
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ผังงาน (FLOW CHART)  
ขั้นตอนการคัดเลอืกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ส่วนภูมิภาค) 

 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
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12 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. รูปแบบกระบวนการวิธีการประเมิน 
 

  รูปแบบการประเมิน มีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
รูปแบบการประเมินที่เป็นทางการ มีลักษณะดังนี้ แจ้งกำหนดการไปประเมินให้สถานศึกษาทราบ
ล่วงหน้า (ตามความเหมาะสม) ไปประเมินพร้อมกันทั้งคณะ (กรรมการ) ประเมินภายในเวลาที่กำหนด  
กำหนดประเด็นซักถามชัดเจน (ตามรายละเอียดในคู่มือการประเมิน) ส่วนรูปแบบการประเมิน 
ที่ไม่เป็นทางการ ตัวอย่าง เช่น โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาจากพ่อค้าแม่ค้า  
สถานประกอบการหรือผู้ปกครองที่อยู่รอบบริเวณสถานศึกษา ทั้งนี ้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุด 

  กระบวนการประเมิน ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. การประเมินนักเรียน 
  การประเมินนักเรียน ใช้เวลาประมาณครึ่งวันต่อ 1 คน ดังนั้น ใน 1 วัน  
ประเมินนักเรียนได้ 2 คน อย่างไรก็ตามหากสถานศึกษาของนักเรียนอยู่ไกลกันก็ไม่ได้รีบสัมภาษณ์ 
เพ่ือจะไปประเมินอีกคนหนึ่งให้ทันเพราะจำทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุมทำให้การตัดสินใจ
เบี่ยงเบนไปได้ และจะทำให้ผู้ถูกประเมินเกิดความคลางแคลงใจว่าผู้ประเมินมีความลำเอียง 

  ในการประเมินนักเรียนใช้แนวทาง ดังนี้ 
  -พบผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือทักทายและบอกวัตถุประสงค์การมา 
   -สัมภาษณ์นักเรียน ณ สถานที่ที่ทางสถานศึกษาจัดให้โดยสัมภาษณ์ตามประเด็น 
ที่เตรียมไว้หรือเพ่ิมเติมแล้วแต่สถานการณ์ 
           -สุ่มสัมภาษณ์เพ่ือน ๆ นักเรียน ทั้งเพ่ือนที่ใกล้ชิดเพ่ือนต่างห้องเรียน (รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง)  
ครทูี่ปรึกษา ครทูี่สอน และไม่สอนนักเรียนผู้นั้น รวมถึงอาจสัมภาษณ์นักการภารโรงพ่อค้าแม่ค้า เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
   -แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบเมื่อดำเนินการประเมินเสร็จแล้ว และลากลับ 

  2. การประเมินสถานศึกษา 
  การประเมินสถานศึกษาใช้เวลาประมาณ 1 วัน  โดยประมาณในการประเมิน
สถานศึกษา  และดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
  -พบผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของสถานศึกษา 
  -ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะ นำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ประมาณ  45 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 
  -คณะกรรมการสัมภาษณ์ ซักถามผู้บริหารและคณะครูตามประเด็นที่เตรียมไว้    
ผสมกลมกลืนกับการสังเกตร่องรอยผลงานของสถานศึกษา 
  -สำรวจร่องรอยการดำเนินงานและผลงานจากเอกสารหลักฐานและวิธีการปฏิบัติ  
เช่นแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการต่างๆ รายงานผล 
การดำเนินงาน (ดูย้อนหลัง 2-3 ปี ) ระบบเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดทำเป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
  -สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  -สำรวจสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
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  -สุ่มสัมภาษณ์นักเรียนชั้นละประมาณ 5-7 คน หรืออาจเตรียมข้อคำถามให้นักเรียน
เขียนตอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ
บางประการ 
  -สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการสอน พ่อค้า แม่ค้า นักการภารโรง   
และสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ประมาณ 3-4 คน 
  -แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อดำเนินการประเมินเสร็จแล้วและลากลับ 

 
5. ขอบเขตการประเมนินักเรียน และสถานศกึษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

   การประเมินนักเรียน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
   ส่วนที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐาน มี 3 ด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
การมีทักษะการจัดการและการทำงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ส่วนที่ 2 กิจกรรม/ผลงานดีเด่น ให้ระบชุื่อกิจกรรม/ผลงาน จำนวน 3 ชิ้น/ผลงาน 
โดยพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ คุณประโยชน์ คุณภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเผยแพร่ผลงาน 
   การประเมินสถานศึกษา แบ่งตามระดับเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   1. สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประเมิน 4 ด้าน คือ 
  ด้านที่ 1 คุณภาพเด็ก ได้แก่ พัฒนาด้านร่างกาย พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนา
ด้านสังคม พัฒนาด้านสติปัญญา 
  ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การจัดระบบ
การประเมินพัฒนาการของเด็ก 
  ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การ
พัฒนาองค์กร การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ด้านที่ ๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้แก่ การจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียน การประเมินพัฒนาการของ
เด็กในชั้นเรียน การนำผลประเมินพัฒนาการไปใช้ 
  2. สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประเมิน 5 ด้าน คือ 
  ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
  ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้          
และระบบการวัดและประเมินผล  
 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

 

14 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การ
พัฒนาองค์กร เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ 
  ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนำผลการ
ประเมินไปใช้ 
  ด้านที่ 5  ความดีเด่นของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมดีเด่น 
ของสถานศึกษา 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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15 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 

 
  ๑. ประเภทและจำนวนรางวัล 
  ๑.๑ รางวัลประเภทนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษามี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง 
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจงัหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัลตามขนาดสถานศึกษา 
ที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ขนาดละ 1 รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
  ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)  
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก    มีนักเรียนไม่เกิน ๓๖๐ คน 
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๖๑ ถึง ๗๒๐ คน 
   ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่   มีนักเรียนตั้งแต ่๗๒๑ คนข้ึนไป  
  ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)  
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก    มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘0 คน 
   ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่   มีนักเรียนตั้งแต ่๒๘๑ คนข้ึนไป 
  ทั้งนี้จำนวนนักเรียนให้นับเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาปีที ่๑–๖ 
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษา) 
  ๑.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง 
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา 
ทีน่ักเรียนกำลังศกึษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก    มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน 
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน 
   ค.สถานศึกษาขนาดใหญ่    มีนักเรียนตั้งแต ่๑,๕๐๑ คนข้ึนไป 
  ๑.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง 
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา 
ที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก    มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน 
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน 
   ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่   มีนักเรียนตั้งแต ่๑,๕๐๑ คนข้ึนไป 
   ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนตามข้อ ๑.๑.๒ และข้อ ๑.๑.๓ ให้นับรวมนักเรียน 
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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16 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  หมายเหตุ  
   การนับจำนวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ๑.๒ รางวัลประเภทสถานศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ดังนี้  
  ๑.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษามี ๓๙ รางวัลให้แก่สถานศึกษา หรือ 
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   มีนักเรียนตั้งแต ่๓๐๑ คนข้ึนไป 
   ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)  
    ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก    มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
    ข. สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน 
    ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่   มีนักเรียนตั้งแต ่๒๘๑ คนข้ึนไป 
   ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะจำนวนเด็กที่เรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษาเทา่นั้น 
(ไม่รวมชั้นเด็กเล็ก) 
  ๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษามี๓๙รางวัลให้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัลตามขนาด
สถานศึกษา ดังนี้ 
   ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)   
     ก.  สถานศกึษาขนาดเล็ก   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   มีนักเรียนตั้งแต ่๒๘๑ คนข้ึนไป 
  ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาปีที ่๑-๖                     
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษา)  
  ๑.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษามี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาด
สถานศึกษา ดังนี้  
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก    มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน  
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน  
   ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป  
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17 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  หมายเหตุ  
   การนับจำนวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
    

   “กลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีจำนวน ๑๓ กลุ่ม ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ ๕ 
ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี  
(รวม ๖ จังหวัด) สพป.ราชบุรี 2 เขต, สพป.กาญจนบุรี 4 เขต, สพป.เพชรบุรี 2 เขต, สพป.ประจวบ
คีรีขันธ์ 2 เขต, สพป.สมุทรสงคราม 1 เขต, สพป.สุพรรณบุรี 3 เขต, สพม.ราชบุรี, สพม.กาญจนบุรี, 
สพม.เพชรบุรี, สพม.ประจวบคีรีขันธ์, สพม.สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม และ สพม.สุพรรณบุรี รวม : 
สพป. 14 เขต สพม. 6 เขต)” 

  2. รางวัลที่จะได้รับ   
   ๒.๑ ประเภทนักเรียน 
        ๒.๑.๑ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์เป็นลำดับที่ ๑ 
จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล ดังนี้ 
   ก. ระดับประถมศึกษา  ได้รับ 20,๐๐๐ บาท 
   ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ 20,๐๐๐ บาท  
   ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ 20,๐๐๐ บาท 
        ๒.๑.๒ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในลำดับที่ ๒ และ ๓  
จะได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
        ๒.๑.๓ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
ที่กำหนดในระดับกลุ่มจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ๒.๒ ประเภทสถานศึกษา 
        ๒.๒.๑ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ 
เป็นลำดับที ่๑ จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และได้รับเงินรางวัล 4๐,๐๐๐ บาท 
        ๒.๒.๒ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในลำดับที่ ๒ 
และ ๓ จะได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
        ๒.๒.๓ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก และมีผลการประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในระดับกลุ่มจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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   3. คุณสมบตัิของนักเรยีนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 
และคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน   
  3.1 สถานภาพทางการศึกษา 
  นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา 
  ระดับประถมศึกษา           เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-6 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ 
  ทั้งนี้ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับนั้น ๆต้องได้เข้าเรียนในระดับดังกล่าว 
ของสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ภาคเรียน 
และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานระดับนั้นมาก่อน 
  3.2 ผลการเรียนผลงาน 
  นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)        
นับถึงภาคเรียนสุดท้ายที่สมัครเข้ารับการประเมินไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 
  3.3 คุณลักษณะพื้นฐาน 
  นักเรียนต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 3 ด้าน ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะของ
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้และฝึกฝนอบรมจากสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  2) 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  3) ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 4) พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร  
  ๓.๓.๒ การมีทักษะการจัดการและการทำงาน ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงาน มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา และร่วมมือกับเพ่ือนในการทำงานอย่างเห็นคุณค่า 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน  2) ความสามารถทำงาน
เป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  3) การเห็นความสำคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต  
และ 4) ความสามารถในการนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี มาใช้ในการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมีจิตสำนึกที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้ง
ในฐานะพลเมืองและพลโลก ประกอบด้วย 1) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด  2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3) การ
ยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อ่ืน  4) มีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นำ มีความมั่นใจ
ในตนเอง  5) มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองละผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด อบายมุขและภัย
อันตรายต่างๆ และ 6) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีสุขภาพจิตที่ดี และมีบุคลิกภาพท่ีดี 
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   4. กิจกรรม/ผลงานดีเด่น 
  ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่นและหรือมีผลงานดีเด่น 3 รายการ แต่ให้มีความ
หลากหลาย เช่น ด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
ที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมของตนท้องถิ่นหรือชุมชนในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มี
คุณภาพ และแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
  4. คุณสมบตัิของสถานศึกษาทีม่ีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 
และคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   
  ๔.๑ สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 
และมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ 
  ๔.๑.๑ คุณภาพเด็ก 
  ๔.๑.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ๔.๑.๓ การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๔.๑.๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ๔.๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดการศึกษา 
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑ คุณภาพนักเรียน 
  ๔.๒.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ๔.๒.๓ การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๔.๒.๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๔.๒.5 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
  หมายเหตุ 
  ๑) สถานศึกษาท่ีเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับ 
ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี สำหรับระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษาสามารถส่งเข้ารับการประเมินได้ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของการคัดเลือกสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานต้องการเห็นว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นจนเป็นที่ 
ปรากฏว่าผู้เรียนที่จบหลักสูตรมีคุณภาพโดยนับผู้จบการศึกษาที่เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปีแรกของหลักสูตร
และจบไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา  
  ๒) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษาและเคยได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่านมาระดับใดระดับหนึ่ง  
จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินและคัดเลือกระดับอ่ืนได้อีก เมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหาร 
จัดการศึกษาพ้ืนที่ อาคารสถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ ์ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน (อาจอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่การบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดแยกจากกันอย่างชัดเจน)  
  ๓) สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาที่ไม่เคยได้รับ
รางวลัพระราชทาน หรือเคยไดร้ับรางวลัพระราชทาน แต่ต้องเว้นชว่งระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา 
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   5. เกณฑ์การตดัสินใหไ้ด้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย 
  5.1 ประเภทนักเรียน 
        ๕.๑.๑ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ 
ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
        ๕.๑.๒ นักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่ผู้ที่มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์เป็นลำดับที ่๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
                 ๕.๑.๒.๑ ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ 
(ในแบบพร. ๑) ไม่ตำ่กว่า ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
                 ๕.๑.๒.๒ ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ  
(ในแบบพร. ๑) ไม่ตำ่กว่า ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
                 ๕.๑.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนน
กิจกรรม/ผลงานดีเด่นไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
                 ๕.๑.๒.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับ
คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่ทำการประเมิน 
  กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๑.๒.๔ ให้ประธานคณะกรรมการประเมิน 
ในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา  
          ๕.๑.๓ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นลำดับที ่๒ และ ๓ ตามเกณฑ์ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒ 
          ๕.๑.๔ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้แก่ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ลำดับที ่๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน 
ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒ 
  ๕.๒ ประเภทสถานศึกษา 
        ๕.๒.๑ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๔.  
        ๕.๒.๒ สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่สถานศึกษา 
ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นลำดับที ่๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
                ๕.๒.๒.๑ ไดค้่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมิน
สถานศึกษาแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
                ๕.๒.๒.๒ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้าน 
ตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๕0 
                            ๕.๒.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด 
และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ 
ที่ทำการประเมิน กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๒.๒.๓ ให้ประธานคณะกรรมการประเมิน
ในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา  
                           ๕.๒.๓ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้แก่ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นลำดับที ่๒ และ ๓ ตามเกณฑ์ข้อ ๕.๒.๒.๑  
และได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
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21 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

       ๕.๒.๔ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ลำดับที ่๔ เป็นต้นไป 
ตามเกณฑ์การประเมินข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้าน 
ตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
 

  ๕.๓ ในกรณีที่นักเรียนหรือสถานศึกษาได้คะแนนเท่ากันในลำดับที่ใดก็ตาม 
ให้คณะกรรมการประเมินใช้ดุลพินิจพิจารณาตัดสินผลให้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนรางวัล 
ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทเท่านั้น 
 
   6. ขั้นตอนและกำหนดการคัดเลือกนักเรียน นกัศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
                         ให้คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาของ  
ทุกส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ในทุกระดับที่รับผิดชอบ โดยจัดทำกำหนดการการคัดเลือกในทุกข้ันตอนพร้อมทั้ง
ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาในทุกประเภท ทุกระดับและทุกขนาดให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคม พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบและรายงานผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา ในส่วนความรับผิดชอบ และส่งผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการอำนวยการฯ ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
                         คณะกรรมการอำนวยการๆ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา แล้วเสนอผลการตัดสินการคัดเลือก
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ืออนุมัติผลและนำความกราบบังคมทูลต่อไป 
  7. การแจ้งผลการคดัเลือก และการเตรียมการเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
        ๗.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำประกาศผลการคัดเลือก 
แจ้งผลการคัดเลือก และเตรียมการเพ่ือรับรางวัลพระราชทานเกี่ยวกับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ 
                          ๗.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมการ และประสานงาน 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานเกี่ยวกับกำหนดการรับรางวัลพระราชทาน และจัดตั้งงบประมาณเงินรางวัล 
  8. การรับเกียรติบัตร 
                          ๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรชมเชยจาก     
กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับที่ได้ลำดับที่ ๒ และ ๓ ของ
ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาค 
                          ๘.๒ ใหค้ณะกรรมการดำเนินงานแต่ละส่วนราชการ มอบเกียรติบัตรให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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   9. แบบฟอร์มที่ใช ้
   9.1 แบบประเมินนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน (สีเหลือง) 
   9.2 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา  
(สีเขียว) 
   9.3 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา (สีฟ้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10. เอกสารอ้างอิง 
   -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษา พ.ศ. 2562 
   -ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
   -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   -คู่มือการประเมินนักเรียนพระราชทาน 
   -คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 
   -คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 
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แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบ 
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.......................................................... 

 
ประเภทนักเรียน (รายละเอียดตามแบบประเมินฯ และคู่มือฯ เล่มสีเหลือง) 
  สถานศึกษาในสังกัด แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือกไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยคัดเลือกนักเรียนตามขนาดสถานศึกษาที่
นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล ส่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ดังนี้ 

1. แบบประเมินนักเรียนฯ (จัดทำ 1 ชุด โดยแยกส่วนออกจากเอกสารประกอบ 
การพิจารณาอ่ืนๆ ของนักเรียน) 
  -สถานศึกษากรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของนักเรียนให้ครบถ้วน 
พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนบนมุมด้านขวาของแบบประเมินฯและลงนามรับรองข้อมูลของนักเรียน 
  -สถานศึกษาเขียนแผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา 
  -สถานศึกษาจัดทำแบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนในแบบรายงาน ข. 
ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ การมีทักษะการจัดการ
และการทำงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน ระดับโรงเรียน 
ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับ (ควรเลือกเฟ้นผลงานที่มีความโดดเด่น
ชัดเจนมากท่ีสุด เนื่องจากนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับนี้ ล้วนมีคุณลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกัน
คะแนน จึงไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น จึงต้องพิจารณาตัดสินจากกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน  
จำนวน 3 รายการ โดยในแต่ละรายการต้องแสดงถึงความมีคุณประโยชน์ มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีการเผยแพร่ผลงาน) พร้อมลงลายมือชื่อคณะกรรมการ 
  -สำหรับแบบรายงาน ก. ให้นักเรียนเขียนด้วยลายมือตนเองไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ
พร้อมลงลายมือชื่อ 
  -สถานศึกษาส่งแบบพร.1 และแบบพร.2 พร้อมลงลายมือชื่อของคณะกรรมการ 
ทุกคน 
  2. เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ ของนักเรียน (จัดทำแยกออกจาก 
แบบประเมินนักเรยีนฯ) เช่น เอกสารอ้างอิงต่างๆ ของนักเรียนภาพถ่าย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ 
สื่ออ่ืนๆ เป็นต้น โดยต้องจัดทำสำเนาเพ่ิมตามจำนวนคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 - 5 ชุด  
(ไม่นับรวมเอกสารต้นฉบับ)  
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   3. กรณีไดร้ับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด  
ต้องจัดทำสำเนาเพ่ิมตามจำนวนคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3-5 ชุด 
  2. สถานศึกษาควรตรวจเอกสารต่าง ๆ ของนักเรียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และให้ครูเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบ รวมถึงการเตรียมตัว 
รอรับการประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   กระบวนการประเมินและคัดเลือก 
   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา 
และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดที่ผู้อำนวยการ 
ได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) โดยดำเนินการ 
ตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอน  
   2. คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา 
และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นศูนย์ประสานงาน    
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อ และชื่อสกุลของ
นักเรียน และข้อมูลสำคัญในแบบประเมินชุดสรุปผลการประเมินของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสำนักทดสอบ 
ทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้คณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่ม
จังหวัดต่อไป 
  วิธีการประเมินและคัดเลือก ดำเนินการตามแบบประเมินและคู่มือ 
การประเมินสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอน 
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ประเภทสถานศึกษา (รายละเอียดตามแบบประเมินฯ และคู่มือฯ เล่มสีฟ้า หรือสีเขียว)  
         ให้จัดทำเอกสารนำส่งไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรรบุรี ดังนี้ 
  1. แบบประเมินสถานศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
       1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  
       1.2 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
   ให้จัดทำ 1 ชุด โดยแยกส่วนออกจากเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ 
  -สถานศึกษากรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ให้ครบถ้วน และผู้บริหารลงนาม 
รับรองข้อมูล 
  -สถานศึกษาเขียนแผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา 
  -สถานศึกษาส่งแบบรายการประเมิน แบบสรุปคะแนนผลการประเมิน 
และความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินในภาพรวม พร้อมลงลายมือชื่อของคณะกรรมการทุกคน 
   โดยต้องจัดทำสำเนาเพ่ิมตามจำนวนคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 - 7 ชุด  
(ไม่นับรวมเอกสารต้นฉบับ) 
  2. เอกสารประกอบการพิจารณา (จัดทำแยกออกจากแบบประเมินสถานศึกษาฯ) 
โดยการจัดทำเอกสารในลักษณะรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี  
จำนวน 5-7 ชุด 
  3. กรณีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับจังหวัด/  
ระดับกลุ่มจังหวัด โดยต้องจัดทำสำเนาเพิ่มตามจำนวนคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5-7 ชุด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

 

26 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ย้อนหลัง 3 ป ี
………………………………………………….. 

 
  ตัวอย่าง การประเมินสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาจัดทำ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานในช่วงระหว่างปีการศึกษา 
2562-2564 ตามด้านต่าง ๆ ในแบบประเมิน โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
  -ประวัติการก่อตั้งโดยย่อขนาดของสถานศึกษาระดับการศึกษาที่เปิดสอน 
จำนวนนักเรียน จำนวนบุคลากร (จำแนกตามวุฒิทางการศึกษา และระดับการศึกษาที่สอน)  
ลักษณะชุมชนโดยรอบสถานศึกษาอาชีพผู้ปกครองแผนผังแสดงที่ตั้งอาคารภายในสถานศึกษา 
และแผนที่เดินทางไปยังสถานศึกษา 
  -คติพจน์/คำขวัญ/ปรัชญาของสถานศึกษาวิสัยทัศน์ภารกิจหลักนโยบาย/  
เป้าหมายการพัฒนาช่วงปี 2552-2564 และความภาคภูมิใจ/ความสำเร็จของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (จำแนกตามรายด้าน 
ในแบบประเมินทุกด้าน ยกเว้นด้านกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา) 
  การนำเสนอข้อมูลตามด้านต่าง ๆ ในแต่ละด้านให้ปรากฏข้อมูลเพื่อระบุคุณภาพ 
ตามหัวข้อการพิจารณาในรายการประเมินให้ครอบคลุมชัดเจน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2564   
โดยอาจนำเสนอในรูปแบบตารางแผนภูมิการบรรยายความภาพถ่ายหรืออ่ืน ๆ 
  ตอนที่ 3 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
  ให้สถานศึกษานำเสนอผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาคัดเลือกแล้วว่าดีเด่น
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการพร้อมวิธีการดำเนินงานและผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
นั้น ๆ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

 

27 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวอย่าง 
กำหนดการประเมินนักเรียน 
………………………………………………….. 

 

เวลา 08.30-09.00 น.   พบผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
เวลา 09.00-10.00 น.   นักเรียนนำเสนอผลงานและการแสดงความสามารถของนักเรียน  
     (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เวลา 10.00-12.00 น.    สัมภาษณ์ ตัวนักเรียน เพ่ือนร่วมชั้น/ร่วมโรงเรียน ครูทั้งท่ีสอน  
     และไม่สอน บุคคลที่เก่ียวข้อง ศึกษาเอกสารประกอบพร้อมสังเกต 
     ร่องรอยหลักฐาน 
เวลา 12.00-12.30 น.    คณะกรรมการประเมินสรุปผลการเก็บข้อมูล 
 

………………………………………………….. 

 หมายเหตุ :  

  1. กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
   2. สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพิธีการตั้งรับอย่างเป็นพิธีการมาก 
    3. ให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติของสถานศึกษา 
    4. สถานศึกษาไม่ต้องจัดเตรียมของที่ระลึกไว้ให้คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

 

28 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวอย่าง 1 
กำหนดการประเมินสถานศึกษา 
………………………………………………….. 

 

เวลา 07.00 น.      คณะกรรมการเดินทางถึงสถานศึกษา  
     และสังเกตการจัดกิจกรรมตอนเช้า  
เวลา 08.30-09.00 น.   พบผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
เวลา 09.00-10.00 น.    สถานศึกษานำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
     (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เวลา 10.00-12.00 น.     สัมภาษณ์ ซักถาม ผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน  
     ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนคณะกรรมการ 
     สถานศึกษา และสำรวจร่องรอยการดำเนินงาน และผลงาน 
     จากเอกสารหลักฐาน และวิธีการปฏิบัติ  
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-15.00 น.  สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
     ห้องปฏิบัติการ  
     และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา  
เวลา 15.00-16.30 น.   ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลครบถ้วน  
เวลา 16.30-17.00 น.   คณะกรรมการประเมินสรุปผลการเก็บข้อมูล 

 
………………………………………………….. 

 

 หมายเหตุ :  

1. กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  2. สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพิธีการตั้งรับอย่างเป็นพิธีการมาก 
  3. ให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติของสถานศึกษา(เพราะจะดูสภาพจริง) 
  4. สถานศึกษาไม่ต้องจัดเตรียมของที่ระลึกไว้ให้คณะกรรมการ 

 

 

 

 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

 

29 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวอย่าง 2 
กำหนดการประเมินสถานศึกษา 
………………………………………………….. 

 
เวลา 07.00 น.     คณะกรรมการเดินทางถึงสถานศึกษา  
     และสังเกตการจัดกิจกรรมตอนเช้า  
เวลา 08.30-09.00 น.   พบผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
เวลา 09.00-10.00 น.     สถานศึกษานำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
     (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เวลา 10.00-10.30 น.    สัมภาษณ์ ซักถามผู้บริหาร และคณะครู 
เวลา 10.30-12.00 น.    สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
     ห้องปฏิบัติการ และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา  
เวลา 12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-15.30 น.   สัมภาษณ์ซักถามนักเรียน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง  
     และผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา และสำรวจร่องรอย 
     การดำเนินงาน และผลงานจากเอกสารหลักฐานและวิธีการปฏิบัติ  
เวลา 15.30-16.30 น.    ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลครบถ้วน  
เวลา 16.30-17.00 น.   คณะกรรมการประเมินสรุปผลการเก็บข้อมูล 

 
………………………………………………….. 

 

 หมายเหตุ :  

1. กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  2. สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพิธีการตั้งรับอย่างเป็นพิธีการมาก 
  3. ให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติของสถานศึกษา(เป็นการดูสภาพจริง 
ของการดำเนินกิจกรรม) 
  4. สถานศึกษาไม่ต้องจัดเตรียมของที่ระลึกไว้ให้คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

 

30 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.   
   สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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   สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
(2558). คู่มือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการ 
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
กรุงเทพมหานคร:บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

 

31 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะทำงาน 
       
ที่ปรึกษา 
นางนิสา  บรรจงการ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปฏบิัติหน้าที่   
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
 
ผู้กำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินงาน 
นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
 
คณะทำงานจัดทำคู่มือ 
 

1. นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
3. นางสาววันวิสา  สิงหฬ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
4. นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
5. นางสาวธนัชพร  คิ้วเที่ยง พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวปรัชญา  พะณะงาม พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 

ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
             
 

ออกแบบหน้าปกและจัดรปูเลม่ 
นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

บรรณาธิการกิจ 
นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 
 
 

 
 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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