
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  

และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน   
…………………………… 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
ประเภท  ลักษณะ จ านวนรางวัล หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕61 เป็นต้นไป โดยก าหนดไว้ดังนี้ 

 ๑.   ประเภทและจ านวนรางวัล 
        ๑.๑  รางวัลประเภทนักเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

       ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๗๒๑ คนข้ึนไป 
 ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด) 

         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๑๒๐  คน 
         ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑๒๑  ถึง  ๒๘๐  คน 
         ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๒๘๑  คนข้ึนไป 

  ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนให้นับเฉพำะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษำปีที่  ๑ – ๖ 
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ) 

             ๑ .๑ .2  ระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนต้ น  มี  ๓๙  รางวั ล  ให้ แก่ นั กเรี ยน ในส่ วนกลาง                                        
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียน     
ก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล  แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
    ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๕๐๐  คน 
    ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๕๐๑  ถึง  ๑,๕๐๐  คน 
    ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑,๕๐๑  คนข้ึนไป 
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   ๑ .๑ .๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง              
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร)  และส่วนภูมิภาค  (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียน
ก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล   แบ่งขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 

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

    ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนตำมข้อ ๑.๑.๒ และข้อ ๑.๑.๓ ให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 

   ๑ .๑ .๔  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียน  
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา                 
ที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ 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  คนข้ึนไป 

   ๑.๑.๕  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักศึกษา                
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา               
ที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 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  คนข้ึนไป 

   ๑.๑.๖  การศึกษาวิชาชีพ มี ๕ รางวัล ให้แก่นักศึกษาใน ๕ ภูมิภาค ๆ ละ ๑ รางวัล 

   ๑.๑.๗  ระดับอุดมศึกษา มี ๒๖ รางวัล ให้แก่นักศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ๆ ละ ๕ รางวัล              
และกรุงเทพมหานคร ๖ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ ขนาดเล็ก ๑ รางวัล ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ขนาดละ ๒ รางวัล ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาขนาดเล็ก ๑ รางวัล สถานศึกษา  
ขนาดกลาง ๒ รางวัล และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ๓ 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  คนข้ึนไป 

   ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ให้แบ่งขนาดสถานศึกษาดังนี้ 
       ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักศึกษาไม่เกิน  ๕,๐๐๐  คน 
       ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักศึกษาตั้งแต่  ๕,๐๐๑   ถึง  ๑๕,๐๐๐  คน 
       ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักศึกษาตั้งแต่  ๑๕,๐๐๑  คนข้ึนไป 

   ๑.๑.๘  นักศึกษาพิการ มี ๕ รางวัล  ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพรวม
ระดับประเทศ จ านวน 5 รางวัล 
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  ๑.๒   รางวัลประเภทสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

         ๑ .๒ .๑ ระดับก่อนประถมศึกษา มี  ๓๙  รางวัล  ให้ แก่สถานศึกษา หรือหน่ วย                 
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 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  คนข้ึนไป 
    ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด) 

         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๑๒๐  คน 
         ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑๒๑ ถึง  ๒๘๐  คน 
         ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๒๘๑  คนข้ึนไป 

   ทั้งนี้  ให้นับเฉพำะจ ำนวนเด็กที่อยู่ในระดับก่อนประถมศึกษำเท่ำนั้น 

   ๑ .๒ .๒  ระดับประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษา                    
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมภิาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 
    ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)  
   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๓๖๐  คน 

   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๓๖๑  ถึง  ๗๒๐  คน 
   ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๗๒๑  คนข้ึนไป 

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

   ทั้งนี้  จ ำนวนนักเรียนให้นับเฉพำะนักเรียนที่ เรียนในระดับประถมศึกษำปีที่  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  คนข้ึนไป 
   ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 หมายเหตุ (๑) สถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับต้องจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรในระดับท่ีส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
       (๒) ส าหรับระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาสามารถส่งเข้ารับการประเมินได้ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 อนึ่ง การแบ่งกลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน      
๑๓ กลุ่ม อาศัยหลักการแบ่งตามเขตการศึกษาเดิม  
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   ๑ .๒ .๔  ระดับอาชีวศึกษา   มี  ๓๙ รางวัล  ให้แก่สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา            
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ 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  คนข้ึนไป 

        ๑.๒.๕  การศึกษาวิชาชีพ  มี ๕ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาวิชาชีพ                      
ใน ๕ ภูมิภาค ๆ ละ ๑ รางวัล  
  หมายเหตุ  สถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับต้องจัดการศึกษา
ครบถ้วนตลอดหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑  ปี 

 ๒.   รางวัล 
        ๒.๑  ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 
      ๒.๑.๑  นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ เป็นล าดับที่ ๑ จะได้รับ
พระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล  ดังนี้ 
  ก. ระดับประถมศึกษา ได้รับ 20,๐๐๐ บาท 
   ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ 20,๐๐๐  บาท 
                                   ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ  20,๐๐๐ บาท 
                                    ง. การศึกษาวิชาชีพ ได้รับ 20,๐๐๐ บาท 
  จ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับ  20,๐๐๐ บาท 
                                  ฉ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา ได้รับ 25,๐๐๐ บาท 
                                  ช. ระดับอุดมศึกษา ได้รับ  3๐,๐๐๐ บาท 
      ๒.๑ .๒  นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในล าดับที่  ๒ และ ๓                 
ของทุกระดับและทุกขนาดของสถานศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากคณะกรรมการอ านวยการระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒.๑.๓  นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานหลัก 

  ๒.๒  ประเภทสถานศึกษา 
   ๒.๒.๑  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกขนาดที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ 
เป็นล าดับที่ ๑ จะได้รับพระราชทานเกียรติบัตร และเงินรางวัล  4๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒.๒  สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในล าดับที่ ๒ และ ๓ ทุกระดับ                
และทุกขนาดของสถานศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวง  
ศึกษาธิการ 
      ๒.๒ .๓  สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด        
จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานหลัก 
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๓.  คุณสมบัติของนักเรียน  นักศึกษา  ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
       ๓.๑  สถานภาพทางการศึกษา 
 ๓.๑.๑  นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 

           ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ - ๖ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ 
           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่ก าลังเรยีนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ - ๖  
          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ - ๓ 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน             

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ 
   ระดับอุดมศึกษา เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป  
  ทั้งนี้  นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับนั้น ๆ ต้องได้ เข้าศึกษาในระดับดังกล่าว           
ของสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ภาคเรียน และไม่เคยได้รับ
รางวัลพระราชทานระดับนั้นมาก่อน 
     ๓.๑.๒  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาชีพ หรือนักศึกษาที่จบการศึกษา  
วิชาชีพในปีการศึกษาที่มีการประเมิน ทั้งนี้  สถานศึกษาวิชาชีพจะต้องเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา                  
ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ โดยมีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง              

  ๓.๒  ผลการเรียน  ผลงาน 
    ๓.๒.๑  นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  
   ๓.๒.๒  นักศึกษาพิการ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
   ๓ .๒ .๓  นักศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพ ที่ ก าลังศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาวิชาชีพ                
หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาวิชาชีพในปีการศึกษาที่มีการประเมินต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  

      ๓.๓  คุณลักษณะพื้นฐาน  
        ๓.๓.๑  การประเมินนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา  

ตอนปลาย นักเรียนต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ การมีทักษะ การจัดการ                 
และการท างาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

   ๓.๓.๒  การประเมินนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา  นักเรียน นักศึกษาต้องมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

 ๑) การศึกษาเล่าเรียน   
     นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตามระดับการศึกษา               

มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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 ๒) การมีทักษะในการจัดการและการท างาน   
     นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบ            

การท างาน สามารถท างานเป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถน าทรัพยากร ข้อมูล สารสนเทศ
และเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓) สุขภาพอนามัย   
     นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย      

และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด 
 ๔) ความประพฤติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

     นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ 
กตัญญู เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักประหยัด อดออม ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า มีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะ
ผู้น า และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ๕) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
    นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม            

ตามหลักภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน            
       ๓.๔  กิจกรรมและผลงานดีเด่น  

   ๓.๔.๑  การประเมินนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย นักเรียน ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์  คุณภาพ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ผลงาน  

   ๓.๔.๒  การประเมินนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา นักเรียน นักศึกษา ต้องมี                 
การปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมของตน ท้องถิ่น หรือชุมชน 
ในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพ และแสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ 

 ๔.  คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
 ๔.๑  สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ในด้านต่อไปนี้ 

 ๔.๑.๑  คุณภาพของเด็ก  
 ๔.๑.๒  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
 ๔.๑.๓  การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๔.๑.๔  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  ๔ .๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน              
และมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้   

 ๔.๒.๑  คุณภาพนักเรียน 
 ๔.๒.๒  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ๔.๒.๓  การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๔.๒.๔  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.๒.๕  ความดีเด่นของสถานศึกษา 
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 หมายเหตุ  สถานศึกษาที่เปิดสอนทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา และเคยได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่านมาระดับใดระดับหนึ่ง  จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับ    
การประเมินและคัดเลือกระดับอ่ืนได้อีกเมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหารจัดการศึกษา พ้ืนที่ อาคารสถานที่ 
บุคลากร ครุภัณฑ์ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน (อาจอยู่ 
ในบริเวณเดียวกันแต่อาคารสถานที่แยกจากกัน) 
  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      

๔.๔  สถานศึกษาวิชาชีพ  ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้  
  ๔.4.๑  คุณภาพนักศึกษา 
  ๔.4.๒  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ๔.4.๓  การบริหารการจัดการ 
  ๔.4.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
  ๔.4.๕  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
  ๔.4.๖  ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 ๕.  เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย 

       ๕.๑   ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 
   ๕.๑.๑  นักเรียน  นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑, ๓.๒,  
๓.๓ และ ๓.๔ 
   ๕.๑.๒  นักเรียน  นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๕.๑.๒.๑  ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ  ไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐  และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
    ๕.๑.๒.๒  ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐  
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
    ๕.๑.๒.๓  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม /   
ผลงานดีเด่น ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐   
    ๕.๑.๒.๔  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด  และได้รับคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
    กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ  ๕.๑.๒.๔  ให้ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 
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       ๕.๑.๓  นักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับรางวัลชมเชย (ล าดับที่ ๒ และ ๓) ต้องผ่านเกณฑ์
ต่อไปนี้ 
    ๕.๑.๓.๑  ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๕.๑ .๓.๒  ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ ากว่า ๒ .๐๐                   
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   ๕.๒   ประเภทสถานศึกษา           
   ๕.๒.๑  สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๔ 
   ๕.๒.๒  สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน  ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๕.๒.๒.๑  ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา 
แต่ละด้านไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
  ๕.๒.๒.๒  ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน 
สถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
         ๕.๒.๒.๓  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด  และได้รับคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
  กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ  ๕.๒.๒.๓  ให้ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 
      ๕.๒.๓   สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลชมเชย  (ล าดับที่ ๒ และ ๓)  ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
      ๕.๒.๓.๑  ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา
แต่ละด้านไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๕.๒.๓.๒  ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน
สถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

 ๖.   ขั้นตอนและก าหนดการคดัเลือกนักเรียน นักศกึษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล  
พระราชทาน  
       ให้คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ของทุกหน่วยงานหลัก  
ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา                    
ในทุกระดับที่รับผิดชอบ โดยจัดท าก าหนดการการคัดเลือกในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งด าเนินการคัดเลื อกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา ในทุกประเภท  ทุกระดับและทุกขนาดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม พร้อมทั้ง
พิจารณาตรวจสอบและรายงานผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาในส่วนความรับผิดชอบ  
และส่งผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการอ านวยการฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกป ี
  คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา แล้วเสนอผลการตัดสินการคัดเลือกต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ืออนุมัติผลและน าความกราบบังคมทูลต่อไป 
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 ๗.   การแจ้งผลการคัดเลือก และการเตรียมการเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
        ๗.๑  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดท าประกาศผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก                
และเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทานเก่ียวกับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ 
        ๗.๒  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมการ และประสานงาน เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน เกี่ยวกับก าหนดการรับรางวัลพระราชทาน และจัดตั้งงบประมาณเงินรางวัล 

 ๘.   การรับเกียรติบัตร 
      ๘.๑  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ      
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ ที่ได้ล าดับที่ ๒ และ ๓ ของระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาค 
 ๘.๒  ให้คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละหน่วยงานหลัก  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา          
และสถานศึกษาทุกระดับท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 

                                                        (นายการุณ  สกุลประดิษฐ์) 
          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    
 


