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

๑. ประเภทและจานวนรางวัล
๑.๑ รางวัลประเภทนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)
และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ ขนาดละ
๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๓๖๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๖๑ ถึง ๗๒๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๗๒๑ คนขึ้นไป
ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป
ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับเฉพำะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ)
๑.๑.๒ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี ๓๙ รางวั ล ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น ในส่ ว นกลาง
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียน
กาลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป
๑.๑.๓ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี ๓๙ รางวั ล ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในส่ ว นกลาง
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่ม จัง หวัด ) กลุ่ม ละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียน
กาลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้

๒
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป
ทั้งนี้ จ ำนวนนั กเรียนตำมข้อ ๑.๑.๒ และข้อ ๑.๑.๓ ให้ นับ รวมนักเรียนทั้งระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย
๑.๑.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในเขต
ความรับผิดชอบของสานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร สานักละ
๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๒,๐๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒,๐๐๑ คนขึ้นไป
๑.๑.๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักศึกษาในเขต
ความรับผิดชอบของสานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร สานักละ
๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักศึกษาไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักศึกษาตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๒,๐๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักศึกษาตั้งแต่ ๒,๐๐๑ คนขึ้นไป
๑.๑.๖ การศึกษาวิชาชีพ มี ๑๓ รางวัล ให้แก่นักศึกษาในเขตความรับผิดชอบของสานัก
บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร สานักละ ๑ รางวัล
๑.๑.๗ ระดับอุดมศึกษา มี ๑๖ รางวัล ให้แก่นักศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ๆ ละ ๓ รางวัล
และกรุงเทพมหานคร ๔ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีขนาดละ ๑ รางวัล สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มี
๒ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้
สถานศึกษาใน ๔ ภูมิภาค
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักศึกษาไม่เกิน ๓,๐๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักศึกษาตั้งแต่ ๓,๐๐๑ ถึง ๑๒,๐๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักศึกษาตั้งแต่ ๑๒,๐๐๑ คนขึ้นไป
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้แบ่งขนาดสถานศึกษาดังนี้
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักศึกษาไม่เกิน ๕,๐๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักศึกษาตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๑๕,๐๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักศึกษาตั้งแต่ ๑๕,๐๐๑ คนขึ้นไป
๑.๑.๘ นักศึกษาพิการ มี ๕ รางวัล ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ๆ ละ
๑ รางวัล และกรุงเทพมหานคร ๑ รางวัล

๓
๑.๒ รางวัลประเภทสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
๑.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษา หรือหน่วยจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ
๓ รางวัล ตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้
ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๕๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๕๑ ถึง ๓๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป
ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป
ทั้งนี้ ให้นับเฉพำะจำนวนเด็กที่อยู่ในระดับก่อนประถมศึกษำเท่ำนั้น
๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนกลาง
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๓๖๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๖๑ ถึง ๗๒๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๗๒๑ คนขึ้นไป
ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป
ทั้ ง นี้ จ ำนวนนั ก เรี ย นให้ นั บ เฉพำะนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษำปี ที่ ๑-๖
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ)
๑.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในส่วนกลาง
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป
ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย
หมายเหตุ (๑) สถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานทุกระดับต้องจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) ส าหรั บ ระดั บ มัธ ยมศึ กษา สถานศึ กษาสามารถส่ งเข้ารั บการประเมิ นได้ ทั้ง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
อนึ่ ง การแบ่ งกลุ่ มจั งหวัดในการประเมินรางวั ล พระราชทานระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
๑๓ กลุ่ม อาศัยหลักการแบ่งตามเขตการศึกษาเดิม

๔
๑.๒.๔ ระดับอาชีวศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของสานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ - ๑๒ และกรุงเทพมหานคร สานัก ละ ๓ รางวัล
ตามขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียน นักศึกษาไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๒,๐๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ ๒,๐๐๑ คนขึ้นไป
๑.๒.๕ การศึกษาวิชาชีพ มี ๒๖ รางวัล ให้แ ก่ส ถานศึก ษาที่เ ปิด สอนการศึก ษา
วิชาชีพ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสานัก บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ – ๑๒ และ
กรุงเทพมหานคร สานั ก ละ ๒ รางวั ล แบ่ ง ขนาดสถานศึ ก ษาดั ง นี้
ก. สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี นั ก ศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๕๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักศึกษาตั้งแต่ ๕๐๑ คนขึ้นไป
หมายเหตุ สถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทานทุ ก ระดั บ ต้ อ งจั ด
การศึกษาครบถ้วนตลอดหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒. รางวัล
๒.๑ ประเภทนักเรียน นักศึกษา
๒.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ เป็นลาดับที่ ๑ จะได้รับ
พระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล ดังนี้
ก. ระดับประถมศึกษา ได้รับ ๗,๐๐๐ บาท
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ ๘,๐๐๐ บาท
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ ๙,๐๐๐ บาท
ง. การศึกษาวิชาชีพ ได้รับ ๙,๐๐๐ บาท
จ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับ ๙,๐๐๐ บาท
ฉ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ได้รับ ๑๐,๐๐๐ บาท
ช. ระดับอุดมศึกษา ได้รับ ๑๑,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในลาดับที่ ๒ และ ๓ ของทุก
ระดั บ และทุ ก ขนาดของสถานศึ ก ษา จะได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รชมเชยจากคณะกรรมการอ านวยการระดั บ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๑.๓ นั กเรี ย น นั กศึกษา ที่ได้รับการคัดเลื อกและมีผ ลการประเมินผ่ านเกณฑ์
ที่กาหนด จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานหลัก
๒.๒ ประเภทสถานศึกษา
๒.๒.๑ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกขนาดที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์
เป็นลาดับที่ ๑ จะได้รับพระราชทานเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๒ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในลาดับที่ ๒ และ ๓ ทุกระดับ และ
ทุ ก ขนาดของสถานศึ ก ษา จะได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รชมเชยจากคณะกรรมการอ านวยการระดั บ กระทรวง
ศึกษาธิการ
๒.๒.๓ สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก และมี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด
จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานหลัก

๕

๓. คุณสมบัติข องนัก เรีย น นัก ศึก ษา ที่มีสิท ธิ์เ ข้า รับ การประเมิน และคัด เลือ ก
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๓.๑ สถานภาพทางการศึกษา
๓.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒-๓
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒
ระดับอุดมศึกษา เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ระดับ อนุปริญญาหรือปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป
ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับนั้น ๆ ต้องได้เข้าศึกษาในระดับดังกล่าวของ
สถานศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ภาคเรียน และไม่เคยได้รับรางวัล
พระราชทานระดับนั้นมาก่อน
๓.๑.๒ นั กศึกษาที่กาลั งศึกษาอยู่ใ นสถานศึ กษาวิช าชีพ หรือนัก ศึกษาที่จบการศึกษา
วิชาชีพในปี การศึกษาที่มีการประเมิน ทั้งนี้ สถานศึกษาวิชาชีพจะต้องเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติโดยมีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง
๓.๒ ผลการเรียน ผลงาน
๓.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๓.๒.๒ นั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ กาลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถานศึ ก ษาวิ ช าชี พ
หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาวิชาชีพในปีการศึกษาที่มีการประเมินต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
๓.๓ คุณลักษณะพื้นฐาน นักเรียน นักศึกษา ต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน ๕ ด้าน ดังนี้
๓.๓.๑ การศึกษาเล่าเรียน นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ตามระดับการศึกษา มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓.๓.๒ การมีทักษะในการจัดการและการทางาน นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้สามารถ
ตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทางาน สามารถทางานเป็นกลุ่มและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถนา
ทรัพยากร ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๓ สุขภาพอนามัย นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
ตามวัยและมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
๓.๓.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักประหยัด อดออม
ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

๖
๓.๓.๕ การอนุ รั กษ์ศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ง แวดล้อ ม นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้ใช้
ภาษาไทยได้อ ย่า งถูก ต้อ งและเหมาะสมตามหลัก ภาษาไทย มีค วามภาคภูม ิใ จในความเป็น ไทย
และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และใช้ทรั พยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน
๓.๔ กิจกรรมและผลงานดีเด่น นักเรียน นักศึกษา ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือ มี
ผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมของตน ท้องถิ่น หรือชุมชนในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือ ผลงาน
ที่มีคุณภาพ และแสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์

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

ผลพัฒนาการของเด็ก
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน
บุคลากรและการบริหารบุคลากร

๔.๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพในด้านต่อไปนี้
๔.๒.๑ คุณภาพนักเรียน
๔.๒.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๔.๒.๓ การบริหารการจัดการ
๔.๒.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน
๔.๒.๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
๔.๒.๖ ความดีเด่นของสถานศึกษา
หมายเหตุ สถานศึกษาที่เปิดสอนทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธ ยมศึกษา และเคยได้รับ รางวัล พระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่ านมาระดับใดระดับหนึ่ง จะมีสิทธิ์ส่ งเข้ารับ
การประเมินและคัดเลือกระดับอื่นได้อีกเมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหารจัดการศึกษา พื้นที่ อาคารสถานที่ บุคลากร
ครุภัณฑ์ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน (อาจอยู่ในบริเวณ
เดียวกันแต่อาคารสถานที่แยกจากกัน)
๔.๓ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้
๔.๓.๑ คุณภาพนักเรียน นักศึกษา
๔.๓.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๔.๓.๓ การบริหารการจัดการ
๔.๓.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
๔.๓.๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
๔.๓.๖ ความดีเด่นของสถานศึกษา

๗
๔.๔ สถานศึกษาวิชาชีพ ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้
๔.๕.๑ คุณภาพนักศึกษา
๔.๕.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๔.๕.๓ การบริหารการจัดการ
๔.๕.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
๔.๕.๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
๔.๕.๖ ความดีเด่นของสถานศึกษา
๕. เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย
๕.๑ ประเภทนักเรียน นักศึกษา
๕.๑.๑ นักเรีย น นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑,
๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔
๕.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๑.๒.๑ ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ากว่า
๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕.๑.๒.๒ ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ ยแต่ล ะข้อ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕.๑.๒.๓ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย รวมของคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานกั บ คะแนนกิ จ กรรม/
ผลงานดีเด่น ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๕.๑.๒.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่ทาการประเมิน
กรณีผ ลการประเมินไม่เป็ นไปตามข้อ ๕.๑.๒.๔ ให้ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา
๕.๑.๓ นักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับรางวัลชมเชย (ลาดับที่ ๒ และ ๓) ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๑.๓.๑ ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕.๑.๓.๒ ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้
คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕.๒ ประเภทสถานศึกษา
๕.๒.๑ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๔
๕.๒.๒ สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๒.๒.๑ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา
แต่ละด้านไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๕.๒.๒.๒ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน
สถานศึกษา ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๕.๒.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่ทาการประเมิน
กรณีผ ลการประเมินไม่เป็ นไปตามข้อ ๕.๒.๒.๓ ให้ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา

๘
๕.๒.๓ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย (ลาดับที่ ๒ และ ๓) ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๒.๓.๑ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา
แต่ละด้าน ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๕.๒.๓.๒ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน
สถานศึกษา ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐

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

๗. การแจ้งผลการคัดเลือก และการเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๗.๑ ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทาประกาศผลการคัดเลือก แจ้งผลการ
คัดเลือก และเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกี่ยวกับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชู เกียรติ
๗.๒ ให้สานักงานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร เตรีย มการ และประสานงาน เพื่อ รับ
รางวัลพระราชทาน เกี่ยวกับกาหนดการรับรางวัลพระราชทาน และจัดตั้งงบประมาณเงินรางวัล

๘. การรับเกียรติบัตร
๘.๑ ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ ที่ได้ลาดับที่ ๒ และ ๓ ของระดับกลุ่มจังหวัด ระดับ
เขตตรวจราชการและระดับภาค
๘.๒ ให้คณะกรรมการดาเนินงานแต่ละหน่วยงานหลัก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษาทุกระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

