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ค ำน ำ 
 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
คัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่ระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด  โดยได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน
ทีม่ีผลกำรเรียนดี มีควำมประพฤติดี และสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำได้มำตรฐำน ดีเยี่ยม เสนอขอ  
เข้ำรับรำงวัลพระรำชทำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี   
 

   อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัล
พระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 
มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จึงจัดท ำคู่มือกำรคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำ 
เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ฉบับนี้ขึ้น  
 

   หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน สถำนศึกษำ 
และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำ  
เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป            
                          
           

    กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

                   พฤษภำคม 2562 
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1 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ได้จัดขึ้นเพ่ือสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งได้มีกระแส
พระราชด ารัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖  
เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2506  
และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของ 
พระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจ ำนวนมำกซึ่งมีควำมประพฤติดีและมีควำมมำนะพยำยำมศึกษำ 
เล่ำเรียนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนซึ่งจัดกำรศึกษำดีเป็นส่วนรวม นักเรียนได้รับผลกำรเรียนดี 
เป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่ำว สมควรจะได้รับรำงวัลพระรำชทำน 
และทรงยินดี จะพระรำชทำนรำงวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นพ้น จึงได้ด าเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗  
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการด าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์จัดการศึกษาของชาติ นับตั้งแต่การก าหนดจ านวนและ 
ประเภทของรางวัล คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก กระบวนการคัดเลือก และตัดสินผล ตลอดจน
การเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ได้รับรางวัล  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบการด าเนินงานคัดเลือก
นักเรียน และสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการคัดเลือกในแต่ละปี เพ่ือให้ได้นักเรียน และสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน  
 
1. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน อย่างมีหลักเกณฑ์ 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม  



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

2 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ขอบเขต 
  คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

 
3. ค ำจ ำกัดควำม 
  1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมิน 
และคัดเลือกและได้เข้าศึกษาในระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ดังนี้ 
1) ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ป. ๔-๕-๖ 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. ๒–๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษา
อยู่ในชั้น ม. ๕-๖ 
  2. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

 
4. ควำมรับผิดชอบ (ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือระดับจังหวัด) 

   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. เป็นประธานในคณะกรรมการอ านวยการ ท าหน้าที่ วางแผนการประเมิน 
กลั่นกรองผลการประเมินและเสนอผลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการคัดเลือก 
ระดับจังหวัด หรือระดับกลุ่มจังหวัด 
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จ านวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษา จ านวน  ๕ หรือ ๗ คน 
  4. เป็นประธานในคณะกรรมการประเมิน หรือมอบหมายรองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธานแทน 
  รองผู้อ ำนวยกำรที่ได้รับมอบหมำย มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบ  
  2. เป็นรองประธานในคณะกรรมการอ านวยการ และเป็นประธานในคณะกรรมการ
ประเมิน (ท่ีได้รับแต่งตั้ง) 
  3. วางแผนการประเมิน ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมิน 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบ  
  2. เป็นกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอ านวยการ  
และหรือคณะกรรมการประเมิน  



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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3 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  3. วางแผนการประเมิน ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมิน 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

  นักวิชำกำรศึกษำ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. เสนอเรื่อง/โครงการ   
  2. เป็นกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอ านวยการ  
และหรือคณะกรรมการประเมิน  
  3. วางแผนการประเมิน ประเมิน สรุปผลและติดตามผลการประเมิน 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือระดับจังหวัด) 
  1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก 
ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
  2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาส่งนักเรียน 
และสถานศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
  3. สถานศึกษาแจ้งความจ านง จัดส่งนักเรียน หรือสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับ และขนาดละ 1 คน/โรงเรียน แล้วจัดส่งเอกสารไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของสถานศึกษา 
ที่แจ้งความจ านงเข้าร่วมโครงการ 
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
และคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  6. ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา   
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานจัดท าก าหนดการประเมินและคัดเลือก 
  7. แจ้งสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนและสถานศึกษา เข้ารับการประเมิน 
และคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ทราบก าหนดการประเมิน 
ขั้นตอน และแนวทางการประเมิน 
  8. คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา 
ตามก าหนดการประเมินและคัดเลือก 
  9. ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพื่อสรุปผลการประเมินและจัดเรียงล าดับ 
ผลการประเมิน 
  10. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และประธานคณะกรรมการประเมิน   
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน 
  11. ประกาศผล และเสนอผลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการ
คัดเลือกระดับจังหวัด หรือระดับกลุ่มจังหวัด (กรณีเป็นเจ้าภาพระดับจังหวัด) 
  12. สรุป และรายงานผลโครงการ 
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1. กำรประชำสัมพันธ์  
 

   ในแต่ละปีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยจะออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน หลังจากนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จะออกประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แล้วแจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
ทราบทั่วกัน และกระตุ้นให้สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ 
   -ออกหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีความสนใจไดเ้ตรียมการ และแจ้งความประสงค์เสนอขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือก
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้า ในช่วงเดือนมิถุนายน   
   -ปิดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สาธารณชนทราบอย่างเป็นทางการ 
   -จัดส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปยังสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
   -แจ้งให้ทราบในการประชุมตามโอกาสและวาระต่างๆ 
   -ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 
   นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ส านักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ยังไดใ้ช้วิธีสืบเสาะค้นหาสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาที่ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน หรือมีนักเรียนที่ประพฤติดี มีผลการเรียนดี  และเชิญชวนให้เสนอเข้ารับการคัดเลือกด้วย   
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2. กระบวนกำรคัดเลือก 
 

  กระบวนการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
  1. การคัดเลือกระดับสถานศึกษา 
  2. การคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพม.) 
  3. การคัดเลือกระดับจังหวัด 
  4. การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
  5. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการด าเนินงาน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และคณะกรรมการอ านวยการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  1. กำรคัดเลือกระดับสถำนศึกษำ 
  ประเภทนักเรียน 
  สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคัดเลือกนักเรียน 1 คน  
แล้วเสนอชื่อพร้อมข้อมูลประกอบไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
  ประเภทสถำนศึกษำ 
  สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับ 
การคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีการศึกษาตั้งอยู่ภายในเวลาที่ก าหนด 
  *สถำนศึกษำประเมินตนเองแล้วว่ำมีควำมพร้อม 
  2. กำรคัดเลือกระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพม.) 
  ประเภทนักเรียน 
  สพม. ด าเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่)  
ขนาดละ  1 คน 
  สพม. ส่งผลการคัดเลือก พร้อมข้อมูลประกอบ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด   
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) 
  ประเภทสถำนศึกษำ 
  สพม. ด าเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษา  
(ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่)  
ขนาดละ  1  แห่ง 
  สพม. ส่งผลการคัดเลือก พร้อมข้อมูลประกอบ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด   
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) 
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  3. กำรคัดเลือกระดับจังหวัด 
  ประเภทนักเรียน 
  คณะกรรมการระดับจังหวัด ด าเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับ
การศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ 1  คน 
  คณะกรรมการระดับจังหวัด ส่งผลการคัดเลือกพร้อมข้อมูลประกอบให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
  ประเภทสถำนศึกษำ 
  คณะกรรมการระดับจังหวัด ด าเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับ 
การศึกษา (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  
(เล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ1  คน 
  คณะกรรมการระดับจังหวัด ส่งผลการคัดเลือก พร้อมข้อมูลประกอบ ให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
  4. กำรคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 

  ประเภทนักเรียน     
  คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ด าเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียน 
ตามระดับการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) จ าแนก 
ตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) โดยเรียงล าดับผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษา 
และขนาดสถานศึกษาตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา 
  คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมินคัดเลือก พร้อมแนบ 
แบบประเมินที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคน และฉบับสรุปรวม พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ฯลฯ ส่งไปยังส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงาน
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณา
ตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
  ประเภทสถำนศึกษำ  
   คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ด าเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียน 
ตามระดับการศึกษา (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
(เล็ก กลาง ใหญ่) โดยเรียงล าดับผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา  
ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา 
  คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมินคัดเลือก พร้อมแนบ 
แบบประเมินที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคน และฉบับสรุปรวม พร้อมทั้ง
เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และข้อมูลประกอบอื่นๆ ส่งไปยังส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อ
คณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

7 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  5. กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรด ำเนินงำน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ) และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที ่
ดังนี้ 
  1. จัดท าแผนปฏิบัติ วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา 
  2. ก ากับการด าเนินงานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 
   3. พิจารณาและตรวจสอบผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 
ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเสนอ ตลอดจนวินิจฉัย 
ปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดข้ึน 
  4. น าผลเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานตามที่เห็นสมควร 
  6. ด าเนินงานอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  

  คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่  พิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา   
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานของทุกระดับการศึกษา(การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึน แล้วจึงสรุปผลและประกาศ 
อย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป 
  หมำยเหตุ   
  ผลการประเมินและคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ยังไม่ถือเป็นสิ้นสุด  
และไม่อาจเปิดเผยต่อสาธารณชนได้จนกว่าจะได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอ านวยการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และได้ออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

8 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 

ผังงำน (FLOW CHART)  
ขั้นตอนกำรคัดเลอืกนักเรียน เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน (ส่วนภมูิภำค)

 

คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัด
-ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน เรียงล าดับที่ 1, 2, 3,...

-เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการด าเนินงานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

คณะกรรมกำรระดับจังหวัด
-ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน

-เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด

คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
-ประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน
-เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับจังหวัด

สถำนศึกษำ
-คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา 
ขนาดละ 1 คน
-แจ้งความประสงค์และเสนอรายชื่อนักเรียนเข้ารับการประเมินและคัดเลือกต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

9 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษำธิกำร
-ประกาศผลการคัดเลือก
-เตรียมการเข้าเฝ้าเพ่ือรับพระราชทานรางวัล

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
-พิจารณาตัดสินผลการประเมินนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการด าเนินงาน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

-เสนอผลต่อกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
-ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจากระดับกลุ่มจังหวัด
-เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการอ านวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

10 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผังงำน (FLOW CHART)  
ขั้นตอนกำรคัดเลอืกสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน (ส่วนภูมิภำค) 

 

คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัด
-ประเมินและคัดเลือกนักเรียนท่ีผ่านการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 3 แห่ง เรียงล าดับที่ 1, 2, 3,...

-เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการด าเนินงานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

คณะกรรมกำรระดับจังหวัด
-ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 แห่ง

-เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด

คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
-ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 แห่ง
-เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับจังหวัด

สถำนศึกษำ
-แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือกต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

11 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 
 
 
 

 
 

กระทรวงศึกษำธิกำร
-ประกาศผลการคัดเลือก
-เตรียมการเข้าเฝ้าเพ่ือรับพระราชทานรางวัล

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
-พิจารณาตัดสินผลการประเมินสถานศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการด าเนินงาน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

-เสนอผลต่อกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
-ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจากระดับกลุ่มจังหวัด
-เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการอ านวยการ



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

12 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. รูปแบบกระบวนกำรวิธีกำรประเมิน 
 

  รูปแบบกำรประเมิน มีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
รูปแบบการประเมินที่เป็นทางการ มีลักษณะดังนี้ แจ้งก าหนดการไปประเมินให้สถานศึกษาทราบ
ล่วงหน้า (ตามความเหมาะสม) ไปประเมินพร้อมกันทั้งคณะ (กรรมการ) ประเมินภายในเวลาที่ก าหนด  
ก าหนดประเด็นซักถามชัดเจน (ตามรายละเอียดในคู่มือการประเมิน) ส่วนรูปแบบการประเมิน 
ที่ไม่เป็นทางการ ตัวอย่าง เช่น โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาจากพ่อค้าแม่ค้า  
สถานประกอบการหรือผู้ปกครองที่อยู่รอบบริเวณสถานศึกษา ทั้งนี ้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุด 

  กระบวนกำรประเมิน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. กำรประเมินนักเรียน 
  การประเมินนักเรียน ใช้เวลาประมาณครึ่งวันต่อ 1  คน ดังนั้น ใน 1 วัน  
ประเมินนักเรียนได้ 2 คน อย่างไรก็ตามหากสถานศึกษาของนักเรียนอยู่ไกลกันก็ไม่ได้รีบสัมภาษณ์ 
เพ่ือจะไปประเมินอีกคนหนึ่งให้ทันเพราะจ าท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุมท าให้การตัดสินใจ
เบี่ยงเบนไปได้ และจะท าให้ผู้ถูกประเมินเกิดความคลางแคลงใจว่าผู้ประเมินมีความล าเอียง 

  ในการประเมินนักเรียนใช้แนวทาง ดังนี้ 
  -พบผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือทักทายและบอกวัตถุประสงค์การมา 
   -สัมภาษณ์นักเรียน ณ สถานที่ที่ทางสถานศึกษาจัดให้โดยสัมภาษณ์ตามประเด็น 
ที่เตรียมไว้หรือเพ่ิมเติมแล้วแต่สถานการณ์ 
           -สุ่มสัมภาษณ์เพ่ือน ๆ นักเรียน ทั้งเพ่ือนที่ใกล้ชิดเพ่ือนต่างห้องเรียน (รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง)  
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่สอน และไม่สอนนักเรียนผู้นั้น รวมถึงอาจสัมภาษณ์นักการภารโรงพ่อค้า
แม่ค้า เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
   -แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบเมื่อด าเนินการประเมินเสร็จแล้ว และลากลับ 

  2. กำรประเมินสถำนศึกษำ 
  การประเมินสถานศึกษาใช้เวลาประมาณ 1 วัน  โดยประมาณในการประเมิน
สถานศึกษา  และด าเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
  -พบผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู-อาจารย์ของสถานศึกษา 
  -ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะ น าเสนอผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ประมาณ  45 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 
  -คณะกรรมการสัมภาษณ์ ซักถามผู้บริหารและคณะครู-อาจารย์ตามประเด็น 
ที่เตรียมไว้ ผสมกลมกลืนกับการสังเกตร่องรอยผลงานของสถานศึกษา 
  -ส ารวจร่องรอยการด าเนินงานและผลงานจากเอกสารหลักฐานและวิธีการปฏิบัติ  
เช่นแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการต่างๆ รายงานผล 
การด าเนินงาน (ดูย้อนหลัง 2-3 ปี ) ระบบเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดท าเป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
  -สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  -ส ารวจสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
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  -สุ่มสัมภาษณ์นักเรียนชั้นละประมาณ 5-7 คน หรืออาจเตรียมข้อค าถามให้นักเรียน
เขียนตอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ
บางประการ 
  -สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการสอนพ่อค้าแม่ค้านักการภารโรง   
และสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ประมาณ 3-4 คน 
  -แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อด าเนินการประเมินเสร็จแล้วและลากลับ 

 
5. ขอบเขตกำรประเมนินักเรียน และสถำนศึกษำ เพือ่รับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

   กำรประเมินนักเรียน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
   ส่วนที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐำน มี 3 ด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
การมีทักษะการจัดการและการท างาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ส่วนที่ 2 กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น ให้ระบชุื่อกิจกรรม/ผลงาน จ านวน 3 ชิ้น/ผลงาน 
โดยพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ คุณประโยชน์ คุณภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเผยแพร่ผลงาน 
   กำรประเมินสถำนศึกษำ แบ่งตามระดับเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   1. สถำนศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ ประเมิน 4 ด้าน คือ 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพเด็ก ได้แก่ พัฒนาด้านร่างกาย พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนา
ด้านสังคม พัฒนาด้านสติปัญญา 
  ด้ำนที่ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การจัดระบบ
การประเมินพัฒนาการของเด็ก 
  ด้ำนที่ ๓ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การ
พัฒนาองค์กร การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ด้ำนที่ ๔ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ได้แก่ การจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียน การประเมินพัฒนาการของ
เด็กในชั้นเรียน การน าผลประเมินพัฒนาการไปใช้ 
  2. สถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ ประเมิน 5 ด้าน คือ 
  ด้ำนที่ ๑ คุณภำพนักเรียน ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
  ด้ำนที่ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาระบบการวัดและ 
ประเมินผลการเรียน การผลิต การใช้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
  ด้ำนที่ ๓ กำรบริหำรกำรจัดกำร ได้แก่ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
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การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การบริหารงบประมาณและการบริการ การบริหารงาน 
อาคารสถานที่  
  ด้ำนที่ ๔ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครองและชุมชน ได้แก่  
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
  ด้ำนที่ ๕ บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร ได้แก่ คุณลักษณะ 
ของผู้บริหาร คุณลักษณะของครู คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน การบริหารงานบุคลากร  
  ด้ำนที่ ๖ ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมดีเด่น 
ของสถานศึกษา ผลงานจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น 
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  ๑. ประเภทและจ ำนวนรำงวัล 
  ๑.๑ รำงวัลประเภทนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษามี ๓๙ รางวัลให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง 
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัลตามขนาดสถานศึกษา 
ที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ขนาดละ 1 รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
  ส่วนกลำง (กลุ่มกรุงเทพมหำนคร)  
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๓๖๐ คน 
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๖๑ ถึง ๗๒๐ คน 
   ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต ่๗๒๑ คนข้ึนไป  
  ส่วนภูมิภำค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)  
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘0 คน 
   ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต ่๒๘๑ คนข้ึนไป 
  ทั้งนี้จ านวนนักเรียนให้นับเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาปีที ่๑–๖ 
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษา) 
  ๑.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี ๓๙ รางวัลให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง 
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ๓รางวัลตามขนาดสถานศึกษา 
ที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ขนาดละ ๑ รางวัลแบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐คน 
   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) กลุ่มละ๓รางวัลตามขนาดสถานศึกษา 
ที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ขนาดละ ๑ รางวัลแบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน 
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน 
   ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต ่๑,๕๐๑ คนข้ึนไป 
   ทั้งนี้ จ านวนนักเรียนตามข้อ ๑.๑.๒ และข้อ ๑.๑.๓ ให้นับรวมนักเรียน 
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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  หมำยเหตุ  
   การนับจ านวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ๑.๒ รำงวัลประเภทสถำนศึกษำ ให้แก่สถานศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ดังนี้  
  ๑.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษามี ๓๙ รางวัลให้แก่สถานศึกษาหรือ 
หน่วยจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค 
(กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัลตามขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
   ส่วนกลำง (กลุ่มกรุงเทพมหำนคร)  
    ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๕๐ คน 
    ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๕๑ ถึง ๓๐๐ คน 
    ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต ่๓๐๑ คนข้ึนไป 
   ส่วนภูมิภำค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)  
    ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
    ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน 
    ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต ่๒๘๑ คนข้ึนไป 
   ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะจ านวนเด็กที่เรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษาเทา่นั้น 
(ไม่รวมชั้นเด็กเล็ก) 
  ๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษามี๓๙รางวัลให้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัลตามขนาด
สถานศึกษา ดังนี้ 
   ส่วนกลำง (กลุ่มกรุงเทพมหำนคร)   
     ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๓๖๐ คน 
    ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๖๑ ถึง ๗๒๐ คน 
     ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๗๒๑ คนข้ึนไป 
  ส่วนภูมิภำค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)  
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน 
   ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต ่๒๘๑ คนข้ึนไป 
  ทั้งนี้ จ านวนนักเรียนให้นับเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาปีที ่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 มีนักเรียนตั้งแต ่๑,๕๐๑ คนข้ึนไป  
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  ทั้งนี้ จ านวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  หมำยเหตุ  
   การนับจ านวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
    

   “กลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีจ านวน ๑๓ กลุ่ม ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อยู่ในกลุ่มท่ี ๕ 
ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงครามสุพรรณบุรี  
(รวม ๖ จังหวัด)” 

  2. รำงวัลที่จะได้รับ   
   ๒.๑ ประเภทนักเรียน 
        ๒.๑.๑ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที่ 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 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในล าดับที่ ๒ และ ๓  
จะได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 

        ๒.๑.๓ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในระดับกลุ่มจังหวัดจะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ๒.๒ ประเภทสถำนศึกษำ 
        ๒.๒.๑ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ 
เป็นล าดับที ่๑ จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและได้รับเงินรางวัล 4๐,๐๐๐ บาท 
        ๒.๒.๒ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในล าดับที่ ๒ 
และ ๓ จะได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
        ๒.๒.๓ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับกลุ่มจังหวัดจะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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   3. คุณสมบตัิของนักเรยีนที่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมิน 
และคัดเลือกเพือ่รับรำงวัลพระรำชทำน   
  3.1 สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 
  นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา 
  ระดับประถมศึกษาเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ 
  ทั้งนี้ นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับนั้นๆต้องได้เข้าเรียนในระดับดังกล่าว 
ของสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ภาคเรียน 
และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานระดับนั้นมาก่อน 
  3.2 ผลกำรเรียนผลงำน 
  นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)        
นับถึงภาคเรียนสุดท้ายที่สมัครเข้ารับการประเมินไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  3.3 คุณลักษณะพื้นฐำน 
  นักเรียนต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 3 ด้าน ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะของ
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้และฝึกฝนอบรมจากสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  2) 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  3) ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 4) พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร  
  ๓.๓.๒ การมีทักษะการจัดการและการท างาน ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงาน มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา และร่วมมือกับเพ่ือนในการท างานอย่างเห็นคุณค่า 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการท างาน  2) ความสามารถท างาน
เป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  3) การเห็นความส าคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต  
และ 4) ความสามารถในการน าทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี มาใช้ในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมีจิตส านึกที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้ง
ในฐานะพลเมืองและพลโลก ประกอบด้วย 1) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด  2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3) การ
ยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อ่ืน  4) มีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้น า มีความมั่นใจ
ในตนเอง  5) มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองละผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด อบายมุขและภัย
อันตรายต่างๆ และ 6) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีสุขภาพจิตที่ดี และมีบุคลิกภาพท่ีดี 
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   4. กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น 
  ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่นและหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ 
ต่อสังคมของตนท้องถิ่นหรือชุมชนในวงกว้างเป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพและแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
  4. คุณสมบตัิของสถำนศึกษำทีม่ีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมิน 
และคัดเลือก เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน   
  ๔.๑ สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 
และมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ 
  ๔.๑.๑ คุณภาพเด็ก 
  ๔.๑.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ๔.๑.๓ การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๔.๑.๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ๔.๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดการศึกษา 
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑ คุณภาพนักเรียน 
  ๔.๒.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ๔.๒.๓ การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๔.๒.๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๔.๒.5 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
  หมำยเหตุ 
  ๑) สถานศึกษาท่ีเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับ 
ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ส าหรับระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษาสามารถส่งเข้ารับการประเมินได้ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของการคัดเลือกสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานต้องการเห็นว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นจนเป็นที่ 
ปรากฏว่าผู้เรียนที่จบหลักสูตรมีคุณภาพโดยนับผู้จบการศึกษาที่เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปีแรกของหลักสูตร
และจบไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา  
  ๒) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษาและเคยได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่านมาระดับใดระดับหนึ่ง  
จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินและคัดเลือกระดับอ่ืนได้อีก เมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหาร 
จัดการศึกษาพ้ืนที่ อาคารสถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ ์ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน (อาจอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่การบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดแยกจากกันอย่างชัดเจน)  
  ๓) สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาท่ีไม่เคย
ได้รับรางวัลพระราชทานหรือเคยได้รับรางวัลพระราชทานแต่ต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
การศึกษา  
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   5. เกณฑ์กำรตดัสินใหไ้ด้รับรำงวัลพระรำชทำนและรำงวัลชมเชย 
  5.1 ประเภทนักเรียน 
        ๕.๑.๑ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ 
ในประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
        ๕.๑.๒ นักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่ผู้ที่มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์เป็นล าดับที ่๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
                 ๕.๑.๒.๑ ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ 
(ในแบบพร. ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
                 ๕.๑.๒.๒ ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ  
(ในแบบพร. ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
                 ๕.๑.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนน
กิจกรรม/ผลงานดีเด่นไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
                 ๕.๑.๒.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับ
คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
  กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๑.๒.๔ ให้ประธานคณะกรรมการประเมิน 
ในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา  
          ๕.๑.๓ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที๒่และ๓ตามเกณฑ์ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒ 
          ๕.๑.๔ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้แก่ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ล าดับที๔่ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน 
ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒ 
  ๕.๒ ประเภทสถำนศึกษำ 
        ๕.๒.๑ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๔.  
        ๕.๒.๒ สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่สถานศึกษา 
ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที ่๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
                ๕.๒.๒.๑ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมิน
สถานศึกษาแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
                ๕.๒.๒.๒ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้าน 
ตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๕ 
                            ๕.๒.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด 
และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ 
ที่ท าการประเมิน กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๒.๒.๓ ให้ประธานคณะกรรมการประเมิน
ในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา  
                           ๕.๒.๓ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้แก่ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที ่๒ และ ๓ ตามเกณฑ์ข้อ ๕.๒.๒.๑  
และได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

21 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

       ๕.๒.๔ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ล าดับที ่๔ เป็นต้นไป 
ตามเกณฑ์การประเมินข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้าน 
ตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 

  ๕.๓ ในกรณีที่นักเรียนหรือสถานศึกษาได้คะแนนเท่ากันในล าดับที่ใดก็ตาม 
ให้คณะกรรมการประเมินใช้ดุลพินิจพิจารณาตัดสินผลให้ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนรางวัล 
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเภทเท่านั้น 
 
   6. กำรแจ้งผลกำรคัดเลือก และกำรเตรียมกำร เพือ่รับรำงวัล
พระรำชทำน 
   กระทรวงศึกษาธิการ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผล 
การคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก และเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทานเก่ียวกับเกียรติบัตร  
และเข็มเชิดชูเกียรติ รวมทั้งก าหนดการรับรางวัลพระราชทาน และจัดตั้งงบประมาณเงินรางวัล 
 
   ๗. ก ำหนดกำรคัดเลือกประจ ำปีกำรศึกษำ   
   ๗.๑ ระดบัสถานศึกษา สถานศึกษายื่นความจ านงขอเข้ารับการประเมิน 
ที่ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม (ทั้งประเภทนักเรียน 
และสถานศึกษา)  
   ๗.๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือก 
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดที่ผู้อ านวยการได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับ
จังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ในช่วงเดือนกันยายน 
   ๗.๓ ระดับจังหวัด ด าเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือกไปยังส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
   ๗.๔ ระดบักลุ่มจังหวัด ด าเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกไปยัง ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงเดือนมกราคม   
 
 
  ๘. กำรรับเกียรติบัตร  
   ๘.๑ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรชมเชย 
จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับที่ได้ล าดับที่ ๒ และ ๓  
ของระดับกลุ่มจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ และระดับภาค  
   ๘.๒ คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละหน่วยงานหลัก (สพฐ.)  มอบเกียรติบัตร 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

22 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   9. แบบฟอร์มที่ใช ้
   9.1 แบบประเมินนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน (สีเหลือง) 
   9.2 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา  
(สีเขียว) 
   9.3 แบบประเมินสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา (สีฟ้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10. เอกสำรอ้ำงอิง 
   -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษา พ.ศ. 2555 
   -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
   -ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
   -ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   -คู่มือการประเมินนักเรียนพระราชทาน 
   -คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 
   -คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 
 
 

 

 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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แนวทำงกำรจัดท ำเอกสำรประกอบ 
กำรคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
.......................................................... 

 
ประเภทนักเรียน (รายละเอียดตามแบบประเมินฯ และคู่มือฯ เล่มสีเหลือง) 
  สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับ 
การประเมินและคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยคัดเลือกนักเรียน
ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้ 

1. แบบประเมินนักเรียนฯ (จัดท า 1 ชุด โดยแยกส่วนออกจากเอกสารประกอบ 
การพิจารณาอ่ืนๆ ของนักเรียน) 
  -สถานศึกษากรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของนักเรียนให้ครบถ้วน 
พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนบนมุมด้านขวาของแบบประเมินฯและลงนามรับรองข้อมูลของนักเรียน 
  -สถานศึกษาเขียนแผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา 
  -สถานศึกษาจัดท าแบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนในแบบรายงาน ข. 
ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ การมีทักษะการจัดการ
และการท างาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน ระดับโรงเรียน 
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับ (ควรเลือกเฟ้นผลงานที่มีความโดดเด่น
ชัดเจนมากท่ีสุด เนื่องจากนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับนี้ ล้วนมีคุณลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกัน
คะแนน จึงไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น จึงต้องพิจารณาตัดสินจากกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน  
จ านวน 3 รายการ โดยในแต่ละรายการต้องแสดงถึงความมีคุณประโยชน์ มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีการเผยแพร่ผลงาน) พร้อมลงลายมือชื่อคณะกรรมการ 
  -ส าหรับแบบรายงาน ก. ให้นักเรียนเขียนด้วยลายมือตนเองไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ
พร้อมลงลายมือชื่อ 
  -สถานศึกษาส่งแบบพร.1 และแบบพร.2 พร้อมลงลายมือชื่อของคณะกรรมการ 
ทุกคน 
  2. เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ ของนักเรียน (จัดท าแยกออกจาก 
แบบประเมินนักเรียนฯ) เช่น เอกสารอ้างอิงต่างๆ ของนักเรียนภาพถ่าย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ 
สื่ออ่ืนๆ เป็นต้น โดยต้องจัดท าส าเนาเพ่ิมตามจ านวนคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3-5 ชุด  
(ไม่นับรวมเอกสารต้นฉบับ)  
 
 
 

 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

24 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   3. กรณีไดร้ับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด  
ต้องจัดท าส าเนาเพ่ิมตามจ านวนคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3-5 ชุด 
  2. สถานศึกษาควรตรวจเอกสารต่าง ๆ ของนักเรียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และให้ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดท าเอกสารประกอบ รวมถึงการเตรียมตัว 
รอรับการประเมินจากคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   กระบวนกำรประเมินและคัดเลือก 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา 
และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดที่ผู้อ านวยการ 
ได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) โดยด าเนินการ 
ตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอน  
   2. คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา 
และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นศูนย์ประสานงาน    
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อ และชื่อสกุลของ
นักเรียน และข้อมูลส าคัญในแบบประเมินชุดสรุปผลการประเมินของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักทดสอบ 
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่ม
จังหวัดต่อไป 
  วิธีกำรประเมินและคัดเลือก ด าเนินการตามแบบประเมินและคู่มือ 
การประเมินสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

25 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประเภทสถำนศึกษำ (รายละเอียดตามแบบประเมินฯ และคู่มือฯ เล่มสีฟ้า หรือสีเขียว)  
         ให้จัดท าเอกสารน าส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้ 
  1. แบบประเมินสถานศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
       1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  
       1.2 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
   ให้จัดท า 1 ชุด โดยแยกส่วนออกจากเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ 
  -สถานศึกษากรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ให้ครบถ้วน และผู้บริหารลงนาม 
รับรองข้อมูล 
  -สถานศึกษาเขียนแผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา 
  -สถานศึกษาส่งแบบรายการประเมิน แบบสรุปคะแนนผลการประเมิน 
และความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินในภาพรวม พร้อมลงลายมือชื่อของคณะกรรมการทุกคน 
   โดยต้องจัดท าส าเนาเพ่ิมตามจ านวนคณะกรรมการประเมิน จ านวน 5-7 ชุด  
(ไม่นับรวมเอกสารต้นฉบับ) 
  2. เอกสารประกอบการพิจารณา (จัดท าแยกออกจากแบบประเมินสถานศึกษาฯ) 
โดยการจัดท าเอกสารในลักษณะรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี  
จ านวน 5-7 ชุด 
  3. กรณีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับจังหวัด/  
ระดับกลุ่มจังหวัด โดยต้องจัดท าส าเนาเพิ่มตามจ านวนคณะกรรมการประเมิน จ านวน 5-7 ชุด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

26 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ย้อนหลัง 3 ป ี
………………………………………………….. 

 
  ตัวอย่ำง การประเมินสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษาจัดท า
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานในช่วงระหว่างปีการศึกษา 
2559-2561 ตามด้านต่าง ๆ ในแบบประเมิน โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ  
  -ประวัติการก่อตั้งโดยย่อขนาดของสถานศึกษาระดับการศึกษาที่เปิดสอน 
จ านวนนักเรียน จ านวนบุคลากร (จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา และระดับการศึกษาที่สอน)  
ลักษณะชุมชนโดยรอบสถานศึกษาอาชีพผู้ปกครองแผนผังแสดงที่ตั้งอาคารภายในสถานศึกษา 
และแผนที่เดินทางไปยังสถานศึกษา 
  -คติพจน์/ค าขวัญ/ปรัชญาของสถานศึกษาวิสัยทัศน์ภารกิจหลักนโยบาย/  
เป้าหมายการพัฒนาช่วงปี 2559-2561 และความภาคภูมิใจ/ความส าเร็จของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 ผลกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ (จ ำแนกตำมรำยด้ำน 
ในแบบประเมินทุกด้ำน ยกเว้นด้ำนกิจกรรมดีเด่นของสถำนศึกษำ) 
  การน าเสนอข้อมูลตามด้านต่าง ๆ ในแต่ละด้านให้ปรากฏข้อมูลเพื่อระบุคุณภาพ 
ตามหัวข้อการพิจารณาในรายการประเมินให้ครอบคลุมชัดเจน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561   
โดยอาจน าเสนอในรูปแบบตารางแผนภูมิการบรรยายความภาพถ่ายหรืออ่ืน ๆ 
  ตอนที่ 3 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
  ให้สถานศึกษาน าเสนอผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาคัดเลือกแล้วว่าดีเด่น
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการพร้อมวิธีการด าเนินงานและผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
นั้น ๆ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

27 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวอย่ำง 
ก ำหนดกำรประเมินนักเรียน 
………………………………………………….. 

 

เวลา 08.30-09.00 น.   พบผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
เวลา 09.00-10.00 น.   นักเรียนน าเสนอผลงานและการแสดงความสามารถของนักเรียน  
     (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 
 

………………………………………………….. 

 หมำยเหตุ :  

  1. ก ำหนดกำรนี้สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
   2. สถำนศึกษำไม่จ ำเป็นต้องมีพิธีกำรตั้งรับอย่ำงเป็นพิธีกำรมำก 
    3. ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมปกติของสถำนศึกษำ 
    4. สถำนศึกษำไม่ต้องจัดเตรียมของที่ระลึกไว้ให้คณะกรรมกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

28 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวอย่ำง 1 
ก ำหนดกำรประเมินสถำนศึกษำ 
………………………………………………….. 

 

เวลา 07.00 น.      คณะกรรมการเดินทางถึงสถานศึกษา  
     และสังเกตการจัดกิจกรรมตอนเช้า  
เวลา 08.30-09.00 น.   พบผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
เวลา 09.00-10.00 น.    สถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
     (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เวลา 10.00-12.00 น.     สัมภาษณ์ ซักถาม ผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน  
     ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนคณะกรรมการ 
     สถานศึกษา และส ารวจร่องรอยการด าเนินงาน 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 

 
………………………………………………….. 

 

 หมำยเหตุ :  

1. ก ำหนดกำรนี้สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
  2. สถำนศึกษำไม่จ ำเป็นต้องมีพิธีกำรตั้งรับอย่ำงเป็นพิธีกำรมำก 
  3. ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมปกติของสถำนศึกษำ(เพรำะจะดูสภำพจริง) 
  4. สถำนศึกษำไม่ต้องจัดเตรียมของที่ระลึกไว้ให้คณะกรรมกำร 

 

 

 

 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

29 คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวอย่ำง 2 
ก ำหนดกำรประเมินสถำนศึกษำ 
………………………………………………….. 

 
เวลา 07.00 น.     คณะกรรมการเดินทางถึงสถานศึกษา  
     และสังเกตการจัดกิจกรรมตอนเช้า  
เวลา 08.30-09.00 น.   พบผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
เวลา 09.00-10.00 น.     สถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
     (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 และส ารวจร่องรอย 
     การด าเนินงาน และผลงานจากเอกสารหลักฐานและวิธีการปฏิบัติ  
เวลา 15.30-16.30 น.    ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลครบถ้วน  
เวลา 16.30-17.00 น.   คณะกรรมการประเมินสรุปผลการเก็บข้อมูล 

 
………………………………………………….. 

 

 หมำยเหตุ :  

1. ก ำหนดกำรนี้สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
  2. สถำนศึกษำไม่จ ำเป็นต้องมีพิธีกำรตั้งรับอย่ำงเป็นพิธีกำรมำก 
  3. ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมปกติของสถำนศึกษำ(เป็นกำรดูสภำพจริง 
ของกำรด ำเนินกิจกรรม) 
  4. สถำนศึกษำไม่ต้องจัดเตรียมของที่ระลึกไว้ให้คณะกรรมกำร 

 

 

 

 

 



 

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
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บรรณำนุกรม 

 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). ประมวลพระบรมราโชวาท 
และพระราโชวาท รายชื่อสถานศึกษา และความเป็นมารางวัลพระราชทาน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.   
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2561). คู่มือกำรประเมินนักเรียน
เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.   
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2561). คูมื่อกำรประเมิน
สถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนระดับก่อนประถมศึกษำ. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชุมชน
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.   
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2561). คูมื่อกำรประเมิน
สถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ.  
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.   
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2549). แนวทำงกำรด ำเนินงำน
กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ ากัด.  
   ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
(2558). คู่มือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรประเมินแก่คณะกรรมกำร 
ประเมินนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.  
กรุงเทพมหานคร:บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด. 
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คณะท ำงำน 
       
ที่ปรึกษำ 
นายบ ารุง เสียงเพราะดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รักษาราชการแทน   
                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
ผู้ก ำหนดกรอบแนวคิดกำรด ำเนินงำน 
นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
 
คณะท ำงำนจัดท ำคู่มือ 
นางสาวศิริพร  ขุนภักดี       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
                               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว                 นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย               นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางสาวธนัชพร  คิ้วเที่ยง             พนักงานราชการ ต าแหนง่นักวิขาการศึกษา   
นางสาวกรทอง  พันธ์ฮี้ค้า               นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             
 
ออกแบบหน้ำปกและจัดรปูเลม่ 
นางลลิตา  แย้มมี    ลูกจ้างชัว่คราว  
 
 
บรรณำธิกำรกิจ 
นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 
 
 

 
 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
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