ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
------------------------------โดยที่รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีก ระแสพระราชดารัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน
ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นเกล้าฯ จึงได้ดาเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา
และได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นั กศึกษา และ
สถานศึกษา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายถึง ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอุดมศึกษา และ
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
“นักศึกษาพิการ” หมายถึง ผู้เรียนซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
และมีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
“สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แก่
เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการหรือทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

๒
“สถานศึกษาระดับประถมศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
“สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
“สถานศึกษาอาชีวศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
“สถานศึกษาวิชาชีพ” หมายถึง สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ ทั้งของรัฐและของเอกชน
และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง
“สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับ อนุปริญญาหรือ
ปริญญา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา
ข้อ ๖ ให้มีรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ดังนี้
๖.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๖.๒ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญา
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๖.๓ นักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาเฉพาะในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
การแบ่ ง การประเมิ น ประเภท ลั ก ษณะ จ านวนรางวั ล และอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๗.๑ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ภาคเรียน
๗.๒ นักศึกษาที่กาลั งศึกษาอยู่ในหลักสู ตรวิช าชีพ ระยะสั้ น หรือที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในปีการศึกษาที่มีการประเมิน
๗.๓ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และได้เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ภาคเรียน
๗.๔ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึก ษาธิการ และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
๗.๕ นักศึกษาพิการที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑ ปีการศึกษา

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

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

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธารงเวช)
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