
 

 
 

    23 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง    การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และ    
                          สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน  
                          นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน  
                          และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔. แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
    ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด 
    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕. รายชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก  

                        นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัดและ 
                        ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ฉบับ 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
แนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติตามระเบียบและประกาศท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ออกประกาศ  เรื่อง การคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และได้จัดส่งประกาศ ดังกล่าวมาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าว และเชิญชวนให้
สถานศึกษาที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกตามช่วงเวลา  

 

 

 

 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร  กทม. ๑๐๓๐๐ 
 

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ ว776 

ที่ก ำหนดไว้... 

- ส ำเนำ - 
 



- ๒ - 
 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศ พร้อมด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้ ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตได้ศึกษา
รายละเอียดของประกาศให้ชัดเจนก่อนการด าเนินงาน  

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  

                                                            ขอแสดงความนับถือ 
                                                        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๗ - ๕๘ 
โทรสำร  ๐ ๒๖๒๘ ๕๘๖๒ 
 





























 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เร่ือง  การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ .ศ. ๒๕62 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ส านั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  จึ ง อ อ ก ป ร ะ ก า ศ ก า ร คั ด เ ลื อ ก นั ก เ รี ย น  
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3              ที่
สอดคล้องกับระเบียบและประกาศข้างต้นไว้ ดังนี้ 

 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   คนขึ้นไป 
  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 .๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มี ๓๙ รางวัล  ให้แก่นัก เรียนในส่วนกลาง             
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ ่มจ ังหว ัด )  กลุ ่มละ ๓ รางว ัล  ตามขนาดสถานศึกษาที่           
นักเรียนก 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 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 

   ๑ .๑ .๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง             
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค(กลุ ่มจ ังหว ัด )  กลุ ่มละ  ๓  รางว ัลตามขนาดสถานศึกษาที่            
นักเรียนก 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
มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย 

  หมายเหตุ การนับจ านวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  ๑.๒  รางวัลประเภทสถานศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีดังนี้ 

   ๑ .๒ .๑ ร ะดับก่อนปร ะถมศึกษา  มี ๓๙  ร า ง วัล  ให้แก่ส ถ านศึกษ า  หรือ  
หน่วยจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด)
กลุ่มละ ๓ รางวัล  ตามขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 
   ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไม่เกิน    ๑๕๐  คน 
         ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต่     ๑๕๑  ถึง  ๓๐๐  คน 

       ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่    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 ำนวนเด็กที่เรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษำเท่ำนั้น (ไม่รวมชั้นเด็กเล็ก) 

   ๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษา  มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนกลาง
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา  มีดังนี้ 
   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) 
 
 
 

 



 ๓ 

 

   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 การนับจ านวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  อนึ่ง  กลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑๓ กลุ่ม              
มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑   ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร   
              (รวม ๕ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๒   ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล (รวม ๔ จังหวัด)            
              โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๓   ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี   
              (รวม ๕ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๔   ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง (รวม ๕ จังหวัด)  
              โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มที่ ๕   ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม   
              สุพรรณบุรี (รวม ๖ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๖   ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง   
              อุทัยธานี (รวม ๗ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๗   ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์     
              สุโขทัย อุตรดิตถ์ (รวม ๘  จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
              พิษณุโลก เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๘   ประกอบด้วย จังหวัดล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน 
              (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑  
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๙   ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู  
              (รวม ๗ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 



 ๔ 
 

กลุ่มที่ ๑๐   ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี  กาฬสินธุ์  นครพนม  มหาสารคาม   
                มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  อ านาจเจริญ (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
                ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๑๑   ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ (รวม ๕ จังหวัด) 
                โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ) 
                เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๑๒   ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง  
                สระแก้ว (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   
                เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๑๓   ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ส านักทดสอบทางการศึกษา  
                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก 
                ระดับกลุ่มจังหวัด 

   ๒. รางวัลที่จะได้รับ 
      ๒.๑ ประเภทนักเรียน 
      ๒.๑.๑ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ เป็นล าดับที่ ๑ จะได้เข้ารับพระราชทาน        
เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล ดังนี้ 
       ก.  ระดับประถมศึกษา ได้รับ    ๒๐,๐๐๐  บาท 
      ข.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ    ๒๐,๐๐๐  บาท 
    ค.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ    ๒๐,๐๐๐  บาท 

      ๒.๑.๒ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในล าดับที่ ๒ และ ๓ จะได้รับ       เกียรติ
บัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒ .๑ .๓ นักเรียนที่ ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในระดับกลุ่มจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๒.๒ ประเภทสถานศึกษา 
   ๒.๒.๑ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ เป็นล าดับที่  ๑     
จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และได้รับเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒.๒ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในล าดับที่ ๒ และ ๓ จะได้รับ   
เกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
      ๒.๒.๓ สถานศึกษาที่ ได้รับการคัดเลือก และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด                 
ในระดับกลุ่มจังหวัด จะไดร้ับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๓.  คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
       ๓.๑ สถานภาพทางการศึกษา 

      นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา 
  ระดับประถมศึกษา  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒-๓ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕-๖  
 
 
 
 



 ๕ 

       ทั้งนี้ นักเรียนที่ก ำลังเรียนอยู่ใน ระดับนั้นๆ ต้องได้เข้ำ เรียนในระดับดังกล่ำวของ
สถำนศึกษำที่ส่งเข้ำรับกำรประเมินเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี หรือ ๒ ภำคเรียน และไม่เคยได้รับ     
รำงวัลพระรำชทำนระดับนั้นมำก่อน 

 ๓.๒ ผลการเรียน ผลงาน 

    นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPA)       
นับถึงภาคเรียนสุดท้ายที่สมัครเข้ารับการประเมินไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  
  ๓.๓ คุณลักษณะพื้นฐาน นักเรียนต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ           
การมีทักษะการจัดการและการท างาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
      ๓.๔  กิจกรรม/ผลงานดีเด่น ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึง 
ความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับ มีหลักฐานแสดงชัดเจน กิจกรรม/ผลงานดีเด่นนั้นสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีและเผยแพร่ในวงกว้างได้ 
 
 ๔.  คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
       ๔.๑ สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ          
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 
 

 หมายเหตุ   
 ๑) สถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับ ต้องจัดการศึกษา        ตาม
หลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษา สถานศึกษาสามารถส่งเข้ารับการประเมินได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานต้องการเห็นว่าสถานศึกษา            จัด
การศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น จนเป็นที่ปรากฏว่าผู้เรียนที่จบหลักสูตรมีคุณภาพ โดยนับผู้จบการศึกษา        ที่
เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปีแรกของหลักสูตร และจบไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา (ตัวอย่าง เช่น สถานศึกษา ก. ที่จัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ - ๒) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖3 ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๖ 

 
ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕60 หรือสถานศึกษา ข.ที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
(อนุบาล ๑ - ๓) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖3 ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๕9 หรือสถานศึกษา ค. ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖3 ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕6 หรือ สถานศึกษา ง. ที่จัดการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖3 ได้ต้องเปิดสอนมา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕6 หรือ สถานศึกษา จ. ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) จะมีสิทธิ์
ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖3 ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕9 หรือ สถานศึกษา ฉ.  
ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖3 ได้
ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕9 

 ๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษา และเคยได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับใดระดับหนึ่งจะมีสิทธิ์           
ส่งเข้ารับการประเมินและคัดเลือกระดับอ่ืนได้อีกเมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหารจัดการศึกษา พ้ืนที่ อาคาร
สถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ์ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน 
(อาจอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดแยกจากกันอย่างชัดเจน) 

 ๓) สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาที่ไม่เคยได้รับรางวัล
พระราชทาน หรือเคยได้รับรางวัลพระราชทาน แต่ต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา         
(เคยได้รับรางวัลพระราชทานก่อนปีการศึกษา ๒๕60) จึงจะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน 

 
๕. เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย 

  ๕.๑  ประเภทนักเรียน   
 ๕.๑.๑  นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔ 
 ๕.๑.๒  นักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
เป็นล าดับที่ ๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 

 ๕.๑.๒.๑  ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร. ๑) 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๕.๑.๒.๒  ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร. ๑) ไม่ต่ ากว่า  
๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 ๕.๑.๒.๓  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม/   
ผลงานดีเด่น ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐   
 ๕.๑.๒.๔  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด  และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
 กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๑.๒.๔ ให้ประธานคณะกรรมการ 
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 
 ๕ .๑ .๓ นักเรียนที่มีสิทธิ์ ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่   
ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ ์ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒ 
  ๕.๑.๔  นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่ 
ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ล าดับที่ ๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒ 
  
 
 
 



 ๗ 

 
 ๕.๒  ประเภทสถานศึกษา           
 ๕.๒.๑ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๔ (ตามระดับ
การศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก) 
 ๕.๒.๒ สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที่ ๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา      
แต่ละด้านไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ๕.๒.๒.๒ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน
สถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
         ๕.๒.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนน   
เฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
      กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๒.๒.๓ ให้ประธานคณะกรรมการประเมิน
ในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 
   ๕.๒.๓ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ์ ข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
   ๕.๒.๔ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ล าดับที่ ๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน 
ข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๕ .๓ ในกรณีที่ นั ก เ รี ยนหรื อสถานศึ กษา ได้ ค ะแนน เท่ า กั น  ในล า ดั บที่ ใ ดก็ ตาม                       
ให้คณะกรรมการประเมินใช้ดุลพินิจพิจารณาตัดสินผลให้ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดไว้         
ในแต่ละประเภทเท่านั้น 

๖. การแต่งตั้งคณะกรรมการและขั้นตอนการคัดเลือก 
 ๖.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล

พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด ให้มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการประเมิน     
แต่ละคณะควรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

  ๖.๑.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
      ก. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธาน 
๒)    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       

ที่ได้รับมอบหมาย  
 

รองประธาน 
๓)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 
๔)    ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น 

 
 

กรรมการ 
 



 ๘ 

 
๕) 
   

 
นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๖)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอ านวยการชุดนี้ท าหน้าที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน       
และเสนอผลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการคัดเลือกระดับจังหวัด 
 
      ข .  คณะกรรมการประเม ิน  ให ้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต ่งตั ้ง
คณะกรรมการประเมินนักเรียน จ านวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน ๕ หรือ ๗ คน 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        

 
กรรมการ 

๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ    

 
  ๖.๑.๒ ระดับจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 
     ก. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ที่ได้รับเลือก) ประธาน 
๒)    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ที่เหลือ) รองประธาน 
๓)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 
๔)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๕)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
 

กรรมการ 
๖)    นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ฯ ที่ผู้อ านวยการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็น
ประธาน ที่ประธานเห็นสมควร          

 
 

กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอ านวยการชุดนี้ท าหน้าที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน       
และเสนอผลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 

 

 

 
 



 ๙ 

 
      ข. คณะกรรมการประเมิน ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินนักเรียน จ านวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        

 
กรรมการ 

๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ  
การแต่งตั้งประธานเพื่อการด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้  ให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต      

(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
และต้องไม่เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับที่ด าเนินการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  และจะต้องประกาศให้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน  

  ๖.๑.๓ ระดับกลุ่มจังหวัด  
  ก. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑) ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ 
ผู้อ านวยการส านัก ทีเ่ลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ประธาน 

๒)    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์
ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด (ตามที่ระบุในหน้า ๓ - ๔) 

 
รองประธาน 

๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในกลุ่มจังหวดันั้น กรรมการ 
๔)    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็น

ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จ านวน ๑ คน) กรรมการ 

๕)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
 (จ านวนไม่เกิน ๓ คน)       

 
 

กรรมการ 
๖)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น(หน่วยงานละ ๑ คน)  

 
 

กรรมการ 
๗) ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ   กรรมการ 
๘) นักวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
๙)    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที ่ 

ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับเลือกเป็นรองประธาน             

 
 

กรรมการและเลขานุการ 
 



 ๑๐ 

 
๑๐)    

 
นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ ที่ผู้อ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นรองประธาน  

 
 

 ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

  คณะกรรมการอ านวยการชุดนี้ท าหน้าที่ วางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน               และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
      ข. คณะกรรมการประเมิน  
    ส่วนกลาง ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน 
จ านวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้ที่ประธานคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร  ประธาน 
๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 
๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

    ส่วนภูมิภาค ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
นักเรียน จ านวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        

 
กรรมการ 

๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและขั้นตอนการคัดเลือกทุกระดับ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดังกลุ่มจังหวัด ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาระดับจังหวัด  หรือระดับ          
กลุ่มจังหวัดก็ตาม ต้องไม่แต่งตั้งบุคคลที่เคยเป็นกรรมการประเมินนักเรียนหรือสถานศึกษาซ้ ากับที่เคยประเมิน
มาแล้วไม่ว่าในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอย่างเช่น นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ประเมิน
โรงเรียนวิทยาศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หากเป็นผู้แทนประเมินในระดับจังหวัดและหรือ 
 



 ๑๑ 

  
กลุ่มจังหวัดอีก นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ต้องไม่เป็นกรรมการประเมินในชุดที่มีโรงเรียนวิทยาศึกษาเข้ารับ
การประเมินด้วย หากโรงเรียนวิทยาศึกษาได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดและหรือ         
ระดับกลุ่มจังหวัด) 
 ๒. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นข้าราชการบ านาญที่มี     
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 ๓. ไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการประเมินและไม่แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนเป็น
กรรมการประเมิน 
 ๔. การออกประเมินประเภทนักเรียนต้องมีคณะกรรมการไปประเมิน จ านวนไม่ต่ ากว่า ๓ คน 
และการออกประเมินประเภทสถานศึกษาต้องมีคณะกรรมการไปประเมิน  จ านวนไม่ต่ ากว่า ๕ คน            
หากคณะกรรมการออกไปประเมินไม่ครบจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะไม่รับพิจารณาผลการประเมินดังกล่าว 

 ๖.๒ ขั้นตอนการด าเนินงานคัดเลือก 
 ๖.๒.๑ การคัดเลือกนักเรียน (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทุกขนาด ทุกสังกัด)  

  ส่วนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการดังนี้  
  (๑ ) สถานศึกษาทุกสัง กัดที ่จัด กา รศึกษาขั ้น พื้นฐ าน  คัด เลือก นัก เ รีย น    
ของตนตามข้อ ๓ ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษาส่งสมัครที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งสมัครที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒ 
ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ  
   (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒       
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัด 
โดยแยกตามสังกัด ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน แล้วส่งให้ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการต่อไป 
  (๓ ) ส านักทดสอบทางก ารศึกษา  ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษ า       
ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินนักเรียนตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับผู้เข้ารับการ
คัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกคนที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมิน 
จากล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาถึงต่ าสุด 

  ส่วนภูมิภาค ด าเนินการดังนี้  
  (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกนักเรียนของตน    
ตามข้อ ๓ ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งสมัครที่ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งสมัครที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจ าจังหวัด  
  (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน แล้วส่งให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ด าเนินการต่อไป  
 
 
 



 ๑๒ 

 
  (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษาและ   
ขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก  
ระดับกลุ่มจังหวัดนั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินนักเรียนตามระดับ
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษาทุกคนที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด 
คณะกรรมการระดับกลุ ่มจังหวัด ส่งผลการประเมิน พร้อมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของ
คณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป พร้อมติดรูปถ่าย แบบรายงาน ก. 
แบบรายงาน ข. แบบ พร.๑ และแบบ พร.๒ ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงานของ 
นักเรียน ฯลฯ  ส่งไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ           
ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดต่อไป 
 วิธีการประเมินและคัดเลือกนักเรียน  ให้ด าเนินการตามแบบประเมินและคู ่มือ 
การประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
อย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอน 

 หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีท่ีไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน หรือมีนักเรียนเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน” หรือ “นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 

๒) ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักทดสอบ        
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่มจังหวัด 
ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อ และชื่อสกุลของนักเรียน และข้อมูลส าคัญในแบบ     
ประเมินชุดสรุปผลการประเมินของนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ๖ .๒ .๒ การคัดเลือกสถานศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ทุกขนาด ทุกสังกัด) ด าเนินการดังนี้ 
 

  ส่วนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการดังนี้  
       (๑ ) สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด      
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส าหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ    
เขต ๒ ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ  
 (๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือเขต ๒ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัด  
ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ โดยแยกตามสังกัดตามระดับ และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง     
แล้วส่ งให้ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
  (๓) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินการประเมินสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้ารับ
การคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการคัดเลือก  ตามผลคะแนน 
การประเมินจากล าดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด 

  ส่วนภูมิภาค ด าเนินการดังนี้  
         (๑) สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด     ที่
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ส าหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
แจ้งความประสงค์ ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามสถานที่ตั้งของ
สถานศึกษานั้น ๆ 
  (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
ขนาดละ ๑ แห่ง แล้วส่งให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ด าเนินการต่อไป  
  (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษา    
และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงาน    
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดนั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินสถานศึกษาตาม   
ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่ เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับ     
การศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับ  
สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมิน           พร้อม
แนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม  (ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไป ผลกำรประเมินแต่ละด้ำน แบบสรุปคะแนน และควำมเห็นของกรรมกำร ประเมินในภำพรวม ) 
พร้อมทั้งเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕60 –  ๒๕๖2   
ตามด้านต่าง ๆ  ในแบบประเมิน และข้อมูลประกอบอื่นๆ  ส่งไปยัง  ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผล            
ต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดต่อไป 

 วิธีการประเมินและคัดเลือก ให้ด าเนินการตามแบบประเมินและคู่มือการ         ประเมิน
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน         อย่าง
เคร่งครัดทุกขั้นตอน 

  หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีที่ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน หรือมีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน       
แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน” หรือ “สถานศึกษา 
ที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 

๒) ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยังส านักทดสอบ    
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่มจังหวัด   
ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และข้อมูลส่วนอื่นให้ถูกต้องครบถ้วน  

 

 



 ๑๔ 

 

 ๗. ก าหนดการคัดเลือกประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 ๗.๑ ระดับสถานศึกษา สถานศึกษายื่นความจ านงขอเข้ารับการประเมินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖3 (ท้ังประเภทนักเรียนและสถานศึกษา) 
 ๗.๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร
ประกอบการประเมินไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
 ๗ .๓ ระดับจังหวัด ด าเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ 
การประเมินไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  
ภายในวันที่ ๒0 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
 ๗.๔ ระดับกลุ่มจังหวัด ด าเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ 
การประเมินไปยัง ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่         
29 มกราคม ๒๕๖4  

                       ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
                                                                        
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
.............................................. 

 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ด าเนินการมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ที่ทรงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรา งวัล
ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานนี้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ใช้แบบประเมิน
และคู่มือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปี
การศึกษา 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด น าแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ไปใช้ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานด้านการประเมิน 
 แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มี 2 แนวทาง 
ประกอบด้วยแนวทางการประเมินนักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และแนวทางการประเมิน
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้ 
 1. แนวทางการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีรูปแบบดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 การประเมินนักเรียน กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  วิธีการ
ประเมินให้ด าเนินการประเมินตามคู่มือการประเมินนักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ในระหว่างการประเมิน ให้ปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 



 
 
 รูปแบบที่ 2 การประเมินนักเรียน กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่  
อย่างหลากหลาย โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 
การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่วันคี่ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน  
5 วัน หยุด 9 วัน การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน การสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่ง
นักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม และรูปแบบหรือวิธีการอ่ืน ๆ การประเมินนักเรียน กรณีสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน คณะกรรมการประเมินสามารถลงประเมินเชิงประจักษ์ โดยมีวิธีด าเนินการ
ประเมินดังนี้ 
 1) นัดหมายวันเวลาเข้าประเมิน คณะกรรมการประเมินนัดหมายวันเวลากับนักเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา อาจารย์ เพ่ือนนักเรียน หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
ต่อการตัดสินผล โดยจะต้องค านึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ เช่น สถานศึกษา
จัดการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน หรือเหลื่อมเวลามาเรียนของนักเรียน คณะกรรมการประเมิน
จะต้องนัดหมายช่วงเวลาการเข้าประเมินให้ตรงกับช่วงเวลาที่นักเรียนมาเรียน เป็นต้น 
 2) เอกสารหลักฐานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน ณ สถานศึกษา ตามความเหมาะสม 
 3) การประเมินเชิงประจักษ์จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติ ภายใต้มาตรการ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับ
สถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
 2. แนวทางการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีรูปแบบดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 การประเมินสถานศึกษา กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ วิธีการ
ประเมินสถานศึกษาให้ด าเนินการตามคู่มือการประเมินสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ในระหว่างการประเมิน ให้ปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
 รูปแบบที่ 2 การประเมินสถานศึกษา กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน             
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น การประเมินสถานศึกษา กรณีสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คณะกรรมการประเมินสามารถลงประเมินเชิงประจักษ์ โดยมี
วิธีด าเนินการประเมินดังนี้ 
 1) นัดหมายวันเวลาเข้าประเมิน คณะกรรมการประเมินนัดหมายวันเวลาเพ่ือประเมินเชิงประจักษ์
กับสถานศึกษา โดยเชิญเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินผลมาให้ข้อมูลเท่านั้น 
เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยจะต้องค านึงถึง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ เช่น สถานศึกษาจัดการสอนแบบสลับชั้นมาเรียน 
ของนักเรียน หรือเหลื่อมเวลามาเรียนของนักเรียน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ หรือสังเกต  
การเรียนการสอน ก็จะเป็นนักเรียนที่มาเรียนในช่วงเวลานั้น ๆ เป็นต้น 
 
 



 
 
 2) เอกสารหลักฐานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน ณ สถานศึกษา ตามความเหมาะสม 
 3) อาจมีการนัดหมายกลุ่มเป้าหมายส าคัญ (key man) ที่ไม่ได้อยู่ในวันที่ท าการประเมิน 
มาร่วมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ และให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรืออาจสลับผู้ให้ข้อมูลในแต่
ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม  
 4) หลีกเหลี่ยงการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนที่มีการรวมตัวของนักเรียนจ านวนมาก 
 5) ให้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  
 6) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการประเมิน 
 7) การประเมินเชิงประจักษ์จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติภายใต้มาตรการ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับ
สถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด  
 8) ฯลฯ 
 หมายเหตุ  การประเมินทั้งนักเรียนและสถานศึกษา ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติ
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือ 
การปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน บุคลากร คณะกรรมการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคน เช่น การวัดไข้ สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานศึกษา หากพบผู้มีความเสี่ยงต้องแจ้งหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ทันท ี
 2. ครู นักเรียน บุคลากร คณะกรรมการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 
 3. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ 
 4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง โดยให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 
 5. เน้นการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน  
 6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน 

........................................................ 
 

ส านักทดสอบทางการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สพป.ปัตตานี เขต 1   
สพป.สตลู   

3 สพป. ชุมพร เขต 1 ชุมพร (2)  นครศรีธรรมราช (4) 
พัทลุง (2)  สุราษฎร์ธานี (3)  
สงขลา (3)  (สพม. เขต 16)     
สพม. เขต 11  (สุราษฎร์ธานี ชมุพร) 
สพม. เขต 12  (นครศรีธรรมราช พัทลุง) 
(รวม 5 จังหวัด สพป. 14 เขต/สพม. 3 เขต) 

สพป.สงขลา เขต 2  
สพป.ชุมพร เขต 2   
สพป.พัทลงุ 2  
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

4 
 

สพป.ตรัง เขต 1 ภูเก็ต (1)  กระบี่ (1)  ตรัง (2)   
พังงา (1)  ระนอง (1)  
สพม. เขต 13  (ตรัง กระบี่) 
สพม. เขต 14  (พังงา ภูเก็ต ระนอง) 
(รวม 5 จังหวัด สพป. 6 เขต/สพม. 2 เขต) 

สพป.ภูเก็ต      
สพป. กระบี ่ 
สพป.ตรัง เขต 2    
สพป.พังงา   
สพป.ระนอง                         

5 สพป.ราชบุร ีเขต 1 ราชบุรี (2)  กาญจนบุรี (4)  เพชรบุรี (2) 
ประจวบคีรีขนัธ์ (2)  เพชรบุรี (2)  สมทุรสงคราม (1)   
สุพรรณบุรี (3)  (สพม. เขต 9) 
สพม. เขต 8     (ราชบุรี กาญจนบรุี) 
สพม. เขต 10   (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมทุรสงคราม) 
(รวม 6 จังหวัด สพป. 14 เขต/สพม. 3 เขต) 

สพป.ราชบุรี เขต 2    
สพป.กาญจนบุรี เขต 1              
สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
สพป.เพชรบุรี เขต 1   
สพม.เขต 9 (สุพรรณบุร)ี           
สพป.สมุทรสงคราม 

6 สพป.อ่างทอง ลพบุรี(2)  ชยันาท (1)  สงิห์บุรี(1)  อ่างทอง (1)  
สระบุรี (2)  (สพม. เขต 4) 
พระนครศรีอยุธยา (2)  (สพม. เขต 3) 
อุทัยธานี (2)  (สพม. เขต 42) 
สพม. เขต 5  (สิงห์บุรี ลพบุรี ชยันาท อ่างทอง)  
(รวม 7 จังหวัด สพป. 11 เขต/สพม. 4 เขต) 

สพป.ลพบุรี เขต 2 สพป.ชัยนาท 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
สพป.สระบุรี เขต 1   
สพป.สิงห์บุรี  
สพป.อ่างทอง            
สพป.อุทัยธานี 2 

7 สพป.พิษณโุลก เขต 1 พิษณุโลก (3)  ก าแพงเพชร (2)  ตาก (2) 
พิจิตร (2)  สุโขทัย (2)  อุตรดิตถ์ (2) 
เพชรบูรณ์ (3)   (สพม. เขต 40) 
นครสวรรค์ (3)  (สพม. เขต 42) 
สพม. เขต 38   (สุโขทัย ตาก) 
สพม. เขต 39   (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 
สพม. เขต 41   (ก าแพงเพชร พิจิตร) 
(รวม 8 จังหวัด สพป. 19 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพป.พิษณุโลก เขต 2 
สพม.เขต 41 (ก าแพงเพชร)           
สพป.ตาก เขต 1  
สพป.พิจิตร เขต 2   
สพป.นครสวรรค์ เขต 3    
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  
สพป.สุโขทยั เขต 2 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
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8 สพป.เชียงราย เขต 1 
 

เชียงใหม่ (6)  เชียงราย (4)  
น่าน (2) พะเยา (2)  แพร่ (2)   
แม่ฮ่องสอน (2)  ล าปาง (3)  ล าพูน (2) 
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 
สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน)  
สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 
สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน)  
(รวม 8 จังหวัด สพป. 23 เขต/สพม. 4 เขต) 

สพป.เชียงราย เขต 3  
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 
สพป.นา่น เขต 1   
สพป.พะเยา เขต 1     
สพป.แพร่ เขต 1   
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
สพป.ล าปาง เขต 3  
สพป.ล าพูน เขต 1   

9 สพป.บึงกาฬ เลย (3)  หนองคาย (2)  บงึกาฬ (1)  หนองบวัล าภู (2) 
อุดรธานี (4)   (สพม. เขต 20) 
สกลนคร (3)   (สพม. เขต 23) 
ขอนแก่น (5)  (สพม. เขต 25) 
สพม. เขต 19  (เลย หนองบัวล าภู) 
สพม. เขต 21  (หนองคาย บงึกาฬ) 
(รวม 7 จังหวัด สพป. 20 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพป.อุดรธานี เขต 3   
สพป.ขอนแก่น เขต 3 
สพป.สกลนคร เขต 1     
สพม.เขต 21 (หนองคาย) 
สพป.บึงกาฬ  
สพป.เลย เขต 3 

10 สพป. มหาสารคาม เขต 3 อุบลราชธานี (5)  นครพนม (2)  
มุกดาหาร (1)  อ านาจเจริญ (1) 
กาฬสินธุ์ (3)  (สพม. เขต 24) 
มหาสารคาม (3)  (สพม. เขต 26)    
ร้อยเอ็ด (3)  (สพม. เขต 27)    
ยโสธร (2)    (สพม. เขต 28)    
สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) 
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี อ านาจเจริญ)  
(รวม 8 จังหวัด สพป. 20 เขต/สพม. 6 เขต) 

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  
สพป.นครพนม เขต 1 
สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) 
สพป.มุกดาหาร         
สพป.ยโสธร เขต 1   
สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 
 

11 สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ) ศรีสะเกษ (4)  (สพม. เขต 28) 
ชัยภูมิ (3)  (สพม. เขต 30) 
นครราชสีมา (7)  (สพม. เขต 31) 
บุรีรัมย์ (4)  (สพม. เขต 32) 
สุรินทร์ (3)  (สพม. เขต 33) 
(รวม 5 จังหวัด สพป. 21 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพป.ชัยภูมิ เขต 2   
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) 
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 
สพม.เขต 33 (สุรินทร)์ 
 

12 สพป.ตราด ชลบุรี (3)  จันทบุรี (2)  ตราด (1)  นครนายก (1)  
ปราจีนบุรี (2) ระยอง (2)  สระแก้ว (2)  
ฉะเชิงเทรา (2) (สพม. เขต 6) 
สพม. เขต 7    (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)   
สพม. เขต 17  (จันทบุรี ตราด) 
สพม. เขต 18  (ชลบุรี ระยอง) 
(รวม 8 จังหวัด สพป. 15 เขต/สพม. 4 เขต) 

สพป.ชลบุรี เขต 1  
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1    
สพป.ตราด   
สพป.นครนายก   
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  
สพป.สระแก้ว เขต 2 
สพป.ระยอง เขต 1   

สพป.จันทบุรี เขต 2 
13 ส านักทดสอบทางการศึกษา 

สพฐ. 
กรุงเทพมหานคร (3)  (สพม. เขต 1)  (สพม. เขต 2)  
(รวม 3 เขตพื้นที่) 

- 


