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สว่นที่ 1 บทนำ 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื ่อรับรางวัลพระราชทาน  ได้จัดขึ ้นเพ่ือ       
สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร       
ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖      
เมื ่อครั ้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเร ียน ประจำปีการศึกษา 2506             
และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราช
ปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี 
รวมทั้งโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีเป็นส่วนรวม นักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียน         
และโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดี จะพระราชทาน
รางวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้ดำเนินการสนองพระราช
ปรารภ และได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว ่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเร ียน นักศึกษา                
และสถานศึกษา เพ่ือถือปฏิบัติ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๐๗  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัล
พระราชทานนี้ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทัน
กับสถานการณ์จัดการศึกษาของชาตินับตั้งแต่การกำหนดจำนวนและ ประเภทของรางวัล คุณสมบัติของผู้เข้า
รับการคัดเลือก กระบวนการคัดเลือก และตัดสินผล ตลอดจนการเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ได้รับรางวัล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน รับผิดชอบการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน     
และสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการ
คัดเลือกในแต่ละปี เพ่ือให้ได้นักเรียน และสถานศึกษาท่ีสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน  

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน อย่างมีหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

2. ขอบเขต  
คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  

3. คำจำกัดความ  
1. นักเร ียน หมายถึง นักเร ียนที ่กำลังศึกษาอยู ่ในสถานศึกษาที ่ส ่งเข้าร ับการประเมิน                

และคัดเลือกและได้เข้าศึกษาในระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ดังนี้  
1) ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป. ๔-๕-๖  
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที ่กำลังศึกษาอยู ่ในชั ้น ม. ๒–๓ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. ๕-๖  
2. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที ่จัดการศึกษา ดังนี ้ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับ

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  
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4. ความรับผิดชอบ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. เป็นประธานในคณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการ

ประเมินและเสนอผลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการคัดเลือก ระดับจังหวัด หรือระดับกลุ่ม
จังหวัด  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จำนวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการ ประเมิน
สถานศึกษา จำนวน ๕ หรือ ๗ คน  

4. เป็นประธานในคณะกรรมการประเมิน หรือมอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นประธานแทน  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. ให้ความเห็นชอบ  
2. เป็นรองประธานในคณะกรรมการอำนวยการ และเป็นประธานในคณะกรรมการ ประเมิน        

(ท่ีได้รับแต่งตั้ง)  
3. วางแผนการประเมิน ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมิน  
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ผู้อำนวยการกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. ให้ความเห็นชอบ  
2. เป็นกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอำนวยการ และหรือ

คณะกรรมการประเมิน  
3. วางแผนการประเมิน ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมิน  
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
นักวิชาการศึกษา มีความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. เสนอเรื่อง/โครงการ  
2. เป็นกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอำนวยการ และหรือ

คณะกรรมการประเมิน  
3. วางแผนการประเมิน ประเมิน สรุปผลและติดตามผลการประเมิน  
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด)  
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก ให้สถานศึกษา

ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  
2. จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาส่งนักเรียน  และสถานศึกษา 

เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
3. สถานศึกษาแจ้งความจำนง จัดส่งนักเรียน หรือสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ  การคัดเลือก

นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ และขนาดละ 1 คน/
โรงเรียน แล้วจัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของสถานศึกษา  ที่แจ้ง      
ความจำนงเข้าร่วมโครงการ  

5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  และคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

6. ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื ่อวางแผนการ
ดำเนินงานจัดทำกำหนดการประเมินและคัดเลือก  

7. แจ้งสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนและสถานศึกษา เข้ารับการประเมิน และคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ทราบกำหนดการประเมิน ขั้นตอน และแนวทางการประเมิน  

8. คณะกรรมการประเมินที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  ตาม
กำหนดการประเมินและคัดเลือก  

9. ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพ่ือสรุปผลการประเมินและจัดเรียงลำดับ ผลการประเมิน  
10. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และประธานคณะกรรมการประเมิน เพื ่อพิจารณา

กลั่นกรองผลการประเมิน  
11. ประกาศผล และเสนอผลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการ คัดเลือกระดับ

จังหวัด หรือระดับกลุ่มจังหวัด (กรณีเป็นเจ้าภาพระดับจังหวัด)  
12. สรุป และรายงานผลโครงการ 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน 

1. การประชาสัมพันธ์  
ในแต่ละปีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ    

ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕62 โดยจะออกประกาศหลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื ่อรับรางวัลพระราชทาน หลังจากนั้น 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะออกประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแจ้งไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ทราบทั่วกัน 
และกระตุ้นให้สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้  

- ออกหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มี    
ความสนใจได้เตรียมการ และแจ้งความประสงค์เสนอขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือกกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้า ในช่วงเดือนสิงหาคม  

- ปิดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้สาธารณชนทราบอย่างเป็นทางการ  

- จัดส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไปยังสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ  

- แจ้งให้ทราบในการประชุมตามโอกาสและวาระต่างๆ  
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

ยังได้ใช้วิธีสืบเสาะค้นหาสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาที่ดีเด่นเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือมีนักเรียน      
ที่ประพฤติดี มีผลการเรียนดี และเชิญชวนให้เสนอเข้ารับการคัดเลือกด้วย 

2. กระบวนการคัดเลือก  
   กระบวนการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ  
 1. การคัดเลือกระดับสถานศึกษา  
 2. การคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพม.)  
 3. การคัดเลือกระดับจังหวัด  
 4. การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  
 5. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการดำเนินงาน (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และคณะกรรมการอำนวยการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
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 1. การคัดเลือกระดับสถานศึกษา  
  ประเภทนักเรียน  
  สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคัดเลือกนักเรียน 1 คน แล้วเสนอชื่อพร้อม
ข้อมูลประกอบไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ ภายในเวลาที่กำหนด  
  ประเภทสถานศึกษา  
  สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับ  การคัดเลือก
ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีการศึกษาตั้งอยู่ภายในเวลาที่กำหนด  
  *สถานศึกษาประเมินตนเองแล้วว่ามีความพร้อม  
 2. การคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.)  
  ประเภทนักเรียน  
  สพม. ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ 1 คน  
  สพม. ส่งผลการคัดเลือก พร้อมข้อมูลประกอบ ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา               
ทีผู่้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) 
  ประเภทสถานศึกษา  
  สพม. ดำเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับมัธยมศึกษา จำแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ 1 แห่ง สพม. ส่งผลการคัดเลือก พร้อมข้อมูลประกอบ                 
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานการ
คัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) 

3. การคัดเลือกระดับจังหวัด  
 ประเภทนักเรียน  
 คณะกรรมการระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา 

(ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) 
ขนาดละ 1 คน  

 คณะกรรมการระดับจังหวัด ส่งผลการคัดเลือกพร้อมข้อมูลประกอบให้สำนักงาน                 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  

 ประเภทสถานศึกษา  
 คณะกรรมการระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา 

(ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา  (เล็ก กลาง ใหญ่)             
ขนาดละ 1 โรงเรียน  

 คณะกรรมการระดับจังหวัด ส่งผลการคัดเลือก พร้อมข้อมูลประกอบ ให้สำนักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  
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4. การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  
 ประเภทนักเรียน  
 คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียน ตามระดับ

การศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา           
(เล็ก กลาง ใหญ่) โดยเรียงลำดับผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษา  และขนาดสถานศึกษาตามผล
คะแนนการประเมินจากลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา  

 คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมินคัดเลือก พร้อมแนบแบบประเมิน               
ที ่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคน และฉบับสรุปรวม พร้อมทั ้งเอกสารประกอบอื ่นๆ                 
เช่น แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ฯลฯ ส่งไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการ
อำนวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป  

 ประเภทสถานศึกษา  
 คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับ

การศึกษา (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา  (เล็ก กลาง ใหญ่)            
โดยเรียงลำดับสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา  ตามผลคะแนน
การประเมินจากลำดับที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา  

 คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมินคัดเลือก พร้อมแนบแบบประเมิน                
ที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคน และฉบับสรุปรวม พร้อมทั้งเอกสารรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และข้อมูลประกอบอื่นๆ ส่งไปยังสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

5. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการดำเนินงาน (สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ) และคณะกรรมการอำนวยการ กระทรวงศึกษาธิการ)  

 คณะกรรมการดำเนินงาน  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  คัดเลือก

นักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทำหน้าที่ ดังนี้  
 1. จัดทำแผนปฏิบัติ วิธีการ และเครื่องมือสำหรับการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  
 2. กำกับการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  
 3. พิจารณาและตรวจสอบผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการ

คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเสนอ ตลอดจนวินิจฉัย ปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดข้ึน  
 4. นำผลเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามที่เห็นสมควร  
6. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  
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คณะกรรมการอำนวยการ  
คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ พิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา

เพ่ือรับรางวัลพระราชทานของทุกระดับการศึกษา(การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา) 
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วจึงสรุปผลและประกาศ อย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป  

หมายเหตุ  
ผลการประเมินและคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ยังไม่ถือเป็นสิ้นสุด และไม่อาจเปิดเผยต่อ

สาธารณชนได้จนกว่าจะได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการ  คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
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3. ขั้นตอนการคัดเลือก  
 

ผังงาน (FLOW CHART) 
ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ส่วนภูมิภาค) 
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ผังงาน (FLOW CHART) 

ขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน (ส่วนภูมิภาค) 
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4. รูปแบบกระบวนการวิธีการประเมิน  
ร ูปแบบการประเมิน  มีทั ้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รูปแบบการประเมิน                 

ที่เป็นทางการ มีลักษณะดังนี้แจ้งกำหนดการไปประเมินให้สถานศึกษาทราบ ล่วงหน้า (ตามความเหมาะสม)  
ไปประเมินพร้อมกันทั ้งคณะ (กรรมการ) ประเมินภายในเวลาที ่กำหนด  กำหนดประเด็นซักถามชัดเจน        
(ตามรายละเอียดในคู่มือการประเมิน) ส่วนรูปแบบการประเมิน  ที่ไม่เป็นทางการ ตัวอย่าง เช่น โทรศัพท์
สอบถามข้อมูลเกี ่ยวกับสถานศึกษาจากพ่อค้าแม่ค้า  สถานประกอบการหรือผู ้ปกครองที ่อยู ่รอบบริเวณ
สถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุด  

กระบวนการประเมิน ดำเนินการ ดังนี้  
1. การประเมินนักเรียน  
การประเมินนักเรียน ใช้เวลาประมาณครึ่งวันต่อ 1 คน ดังนั้น ใน 1 วัน ประเมินนักเรียนได้      

2 คน อย่างไรก็ตามหากสถานศึกษาของนักเรียนอยู่ไกลกันก็ไม่ได้รีบสัมภาษณ์  เพื่อจะไปประเมินอีกคนหนึ่ง 
ให้ทันเพราะจะทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุมทำให้การตัดสินใจ  เบี ่ยงเบนไปได้และจะทำให้             
ผู้ถูกประเมินเกิดความคลางแคลงใจว่าผู้ประเมินมีความลำเอียง  

ในการประเมินนักเรียนใช้แนวทาง ดังนี้  
- พบผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือทักทายและบอกวัตถุประสงค์การมา  
- สัมภาษณ์นักเรียน ณ สถานที่ที่ทางสถานศึกษาจัดให้โดยสัมภาษณ์ตามประเด็น ที่เตรียมไว้ 

หรือเพ่ิมเติมแล้วแต่สถานการณ์  
- สุ่มสัมภาษณ์เพ่ือน ๆ นักเรียน ทั้งเพ่ือนที่ใกล้ชิดเพ่ือนต่างห้องเรียน (รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง)  

ครูที่ปรึกษา ครูที่สอน และไม่สอนนักเรียนผู้นั้น รวมถึงอาจสัมภาษณ์นักการภารโรงพ่อค้าแม่ค้า เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมิน  

- แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบเมื่อดำเนินการประเมินเสร็จแล้ว และลากลับ  
2. การประเมินสถานศึกษา  
การประเมินสถานศึกษาใช้เวลาประมาณ 1 วัน โดยประมาณในการประเมินสถานศึกษา และ

ดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้  
- พบผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของสถานศึกษา  
- ให้ผู ้บริหารสถานศึกษาและคณะ นำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ  สถานศึกษา 

ประมาณ 45 นาที หรือ 1 ชั่วโมง  
- คณะกรรมการสัมภาษณ์ ซักถามผู้บริหารและคณะครูตามประเด็นที่เตรียมไว้ ผสมกลมกลืนกับ

การสังเกตร่องรอยผลงานของสถานศึกษา  
- สำรวจร่องรอยการดำเนินงานและผลงานจากเอกสารหลักฐานและวิธ ีการปฏิบัติ  เช่น

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการต่างๆ รายงานผลการดำเนินงาน 
(ดยู้อนหลัง 2-3 ปี ) ระบบเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดทำเป็นปัจจุบัน เป็นต้น  

- สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
- สำรวจสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 



 13 

  - สุ่มสัมภาษณ์นักเรียนชั้นละประมาณ 5-7 คน หรืออาจเตรียมข้อคำถามให้นักเรียน เขียนตอบ
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ บางประการ  
 - สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการสอน พ่อค้า แม่ค้า นักการภารโรง และสอบถามความ
คิดเห็นจากชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ประมาณ 3-4 คน  
 - แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อดำเนินการประเมินเสร็จแล้วและลากลับ  

5. ขอบเขตการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 การประเมินนักเรียน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐาน มี 3 ด้าน ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ การมีทักษะการจัดการ
และการทำงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 
 ส่วนที ่  2 กิจกรรม/ผลงานดีเด ่น  ให ้ระบุช ื ่อก ิจกรรม/ผลงาน จำนวน 3 ชิ ้น/ผลงาน                      
โดยพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ คุณประโยชน์ คุณภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเผยแพร่ผลงาน  
 การประเมินสถานศึกษา แบ่งตามระดับเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 1. สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประเมิน 4 ด้าน คือ  

ด้านที่ 1 คุณภาพเด็ก ได้แก่ พัฒนาด้านร่างกาย พัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ พัฒนา ด้านสังคม 
พัฒนาด้านสติปัญญา  

ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การจัดระบบ การประเมินพัฒนาการของเด็ก  

ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การ พัฒนาองค์กร 
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายใน การจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ  

ด้านที่ ๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้แก่การจัดทำ แผนการจัด
ประสบการณ์ การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียน การประเมินพัฒนาการของ เด็กในชั้นเรียน การนำ
ผลประเมินพัฒนาการไปใช้  

2. สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประเมิน 5 ด้าน คือ  
ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  
ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา การจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ และระบบการวัดและประเมินผล 
 ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การ พัฒนาองค์กร  

เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ ข้อมูลและสารสนเทศ  
 ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การออกแบบการจัดการ เรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการนำผลการ ประเมินไปใช้  
 ด้านที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมดีเด่น ของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑. ประเภทและจำนวนรางวัล  
  ๑.๑ รางวัลประเภทนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้  
   ๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษามี  ๓๙ รางวัล ให้แก่น ักเร ียนในส่วนกลาง  (กลุ่ม
กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัลตามขนาดสถานศึกษา  ที่นักเรียนกำลัง
ศึกษาอยู่ ขนาดละ 1 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 ๒๘0 คน  
   ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนข้ึนไป  
 ทั้งนี้จำนวนนักเรียนให้นับเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ (ไม่นับระดับ
ก่อนประถมศึกษา)  
   ๑.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี  ๓๙ รางวัล ให้แก่น ักเร ียนในส่วนกลาง                 
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา  ที่นักเรียน
กำลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้  
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน  
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน  
   ค.สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป  
   ๑.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง (กลุ่ม
กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา  ที่นักเรียนกำลัง
ศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้  
   ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน  
   ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน  
   ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป  
 ทั้งนี้จำนวนนักเรียนตามข้อ ๑.๑.๒ และข้อ ๑.๑.๓ ให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 หมายเหตุ  

การนับจำนวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก   
 ๑.๒ รางวัลประเภทสถานศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้  
   ๑.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษามี๓๙ รางวัลให้แก่สถานศึกษา หรือ หน่วยจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในส่วนกลาง (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 คนขึ้นไป  
   ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)  
    ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน  
    ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน  
    ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป  
   ทั้งนี้ให้นับเฉพาะจำนวนเด็กที่เรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษาเท่านั้น (ไม่รวมชั้นเด็กเล็ก)  
   ๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษามี๓๙รางวัลให้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในส่วนกลาง 
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัลตามขนาด สถานศึกษา ดังนี้  
   ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)  
    ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๓๖๐ คน  
    ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๖๑ ถึง ๗๒๐ คน  
    ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๗๒๑ คนขึ้นไป  
   ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)  
    ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน  
    ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน  
    ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป  
   ทั้งนี้จำนวนนักเรียนให้นับเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 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 มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป 
   ท ั ้ งน ี ้  จำนวนน ักเร ียนให ้น ับรวมน ักเร ียนท ั ้ งระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต้น                       
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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หมายเหตุ  
การนับจำนวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
“กลุ ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                

มีจำนวน ๑๓ กลุ ่ม ทั ้งนี ้ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีอยู ่ในกลุ ่มจังหวัดที ่ ๕ 
ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี , กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี, สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี              
(รวม ๖ จังหวัด) สพป.ราชบุรี 2 เขต, สพป.กาญจนบุรี 4 เขต, สพป.เพชรบุรี 2 เขต, สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ 2 เขต,              
สพป.สมุทรสงคราม 1 เขต, สพป.สุพรรณบุรี 3 เขต, สพม.ราชบุรี , สพม.กาญจนบุรี , สพม.เพชรบุรี ,              
สพม.ประจวบคีรีขันธ์, สพม.สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม และ สพม.สุพรรณบุรีรวม : สพป. 14 เขต สพม. 6 เขต)”  

 2. รางวัลที่จะได้รับ  
 ๒.๑ ประเภทนักเรียน  
 ๒.๑.๑ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์เป็นลำดับที่ ๑ จะได้เข้า 
รับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ดังนี้  
 ก. ระดับประถมศึกษา ได้รับ 20,๐๐๐ บาท  
 ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ 20,๐๐๐ บาท  
 ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ 20,๐๐๐ บาท  
 ๒.๑.๒ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในลำดับที่ ๒ และ ๓ จะ 
ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๒.๑.๓ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์  
ที่กำหนดในระดับกลุ่มจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๒.๒ ประเภทสถานศึกษา  
 ๒.๒.๑ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์  
เป็นลำดับที่ ๑ จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และได้รับเงินรางวัล 4๐,๐๐๐ บาท  
 ๒.๒.๒ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในลำดับที่ ๒ และ ๓  
จะได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๒.๒.๓ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก และมีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่ 
กำหนดในระดับกลุ่มจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
3.1 สถานภาพทางการศึกษา  
นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-6  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖  
ทั้งนี ้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับนั้น ๆต้องได้เข้าเรียนในระดับดังกล่าว ของสถานศึกษา 

ที่ส่งเข้ารับการประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีหรือ ๒ ภาคเรียน และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับนั้นมาก่อน  
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3.2 ผลการเรียนผลงาน นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกต้องมีระดับผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนสุดท้ายที่สมัครเข้ารับการประเมินไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  

3.3 คุณลักษณะพ้ืนฐาน นักเรียนต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ดีใน 3 ด้าน ดังนี้  
๓.๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะของ  

นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้และฝึกฝนอบรมจากสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 3) ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ 4) พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม หลักสูตร  

๓.๓.๒ การมีทักษะการจัดการและการทำงาน ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการ  
สร้างสรรค์ผลงาน มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา และร่วมมือกับเพ่ือนในการทำงานอย่างเห็นคุณค่า 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน 2) ความสามารถทำงาน เป็นกลุ่ม
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 3) การเห็นความสำคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต และ 4) 
ความสามารถในการนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี มาใช้ในการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  

๓.๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการทั้งด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมีจิตสำนึกที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้ง ในฐานะ
พลเมืองและพลโลก ประกอบด้วย 1) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามหลักสูตรและ คุณลักษณะตามที่
สถานศึกษากำหนด 2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การ ยอมรับเหตุผลและความ
คิดเห็นของผู้อื่น 4) มีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นำ มีความมั่นใจ ในตนเอง 5) มีทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเองละผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด อบายมุขและภัย อันตรายต่างๆ และ 6) มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีสุขภาพจิตที่ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี 

4. กิจกรรม/ผลงานดีเด่น  
ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่นและหรือมีผลงานดีเด่น 3 รายการ แต่ให้มีความ หลากหลาย เช่น 

ด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ที่แสดงถึงคุณประโยชน์
ต่อสังคมของตนท้องถิ่นหรือชุมชนในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มี คุณภาพ และแสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ  

4. คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และคัดเลือก เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน  

 ๔.๑ สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน และมีคุณภาพในด้าน
ต่อไปนี้  

 ๔.๑.๑ คุณภาพเด็ก  
 ๔.๑.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
 ๔.๑.๓ การบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๔.๑.๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
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 ๔.๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดการศึกษา ได้มาตรฐานและมี 
คุณภาพในด้านต่อไปนี้  

 ๔.๒.๑ คุณภาพนักเรียน  
 ๔.๒.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  

 ๔.๒.๓ การบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๔.๒.๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๔.๒.5 ความดีเด่นของสถานศึกษา  
หมายเหตุ  
๑) สถานศึกษาท่ีเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับ ต้องจัดการศึกษา 

ตามหลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปีสำหรับระดับ
มัธยมศึกษาสถานศึกษาสามารถส่งเข้ารับการประเมินได้ทั้งระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทั้งนี้เจตนารมณ์ของการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานต้องการเห็นว่าสถานศึกษาจัด
การศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นจนเป็นที่ ปรากฏว่าผู้เรียนที่จบหลักสูตรมีคุณภาพโดยนับผู้จบการศึกษาท่ีเริ่มเรียน
ตั้งแต่ชั้นปีแรกของหลักสูตร และจบไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา  

๒) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับ 
มัธยมศึกษาและเคยได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่านมาระดับใดระดับหนึ่ง จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการ
ประเมินและคัดเลือกระดับอ่ืนได้อีก เมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหาร จัดการศึกษาพ้ืนที่อาคารสถานที่ 
บุคลากร ครุภัณฑ์ท้ังระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน (อาจอยู่ใน
บริเวณเดียวกันแต่การบริหารจัดการตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดแยกจากกันอย่างชัดเจน)  

๓) สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาท่ีไม่เคยได้รับ 
รางวัล 

พระราชทาน หรือเคยได้รับรางวัลพระราชทาน แต่ต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา 

5. เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย 
  5.1 ประเภทนักเรียน  

๕.๑.๑ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว้ ในประกาศ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  

๕.๑.๒ นักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่ผู้ที่มีผลการประเมินผ่าน เกณฑ์เป็น 
ลำดับที่ ๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  

๕.๑.๒.๑ ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบพร. ๑)  
ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  

๕.๑.๒.๒ ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบพร. ๑) ไม่ต่ำกว่า 
 ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  

๕.๑.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนน กิจกรรม/ผลงาน 
ดีเด่นไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐  

๕.๑.๒.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับ คะแนนเฉลี่ยรวม 
สูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่ทำการประเมิน  
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กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๑.๒.๔ ให้ประธานคณะกรรมการประเมิน ในระดับ 
นั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 

๕.๑.๓ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ผู้ที่มี 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นลำดับที่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ์ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒  

 ๕.๑.๔ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานได้แก่ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ลำดับที่ ๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 
๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒  
  ๕.๒ ประเภทสถานศึกษา  
  ๕.๒.๑ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๔.  
  ๕.๒.๒ สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่สถานศึกษา ที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นลำดับที่ ๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  
   ๕.๒.๒.๑ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมิน สถานศึกษาแต่
ละด้านไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐  
   ๕.๒.๒.๒ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้าน ตามแบบประเมิน
สถานศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๕0  
   ๕.๒.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ที่ทำการประเมิน กรณีผลการประเมินไม่
เป็นไปตามข้อ ๕.๒.๒.๓ ให้ประธานคณะกรรมการประเมิน ในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้
คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา  
  ๕.๒.๓ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นลำดับที่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ์ข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
            ๕.๒.๔ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ลำดับที่ ๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน
ข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้าน ตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ำกว่า 
๓.๐๐  

 ๕.๓ ในกรณีที่นักเรียนหรือสถานศึกษาได้คะแนนเท่ากันในลำดับที่ใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
ประเมินใช้ดุลพินิจพิจารณาตัดสินผลให้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนรางวัล ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท
เท่านั้น  

6. ขั้นตอนและกำหนดการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน  

ให้คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาของ ทุกส่วนราชการ 
ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ในทุก
ระดับท่ีรับผิดชอบ โดยจัดทำกำหนดการการคัดเลือกในทุกขั้นตอนพร้อมทั้ง ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษาในทุกประเภท ทุกระดับและทุกขนาดให้แล้ว เสร็จภายในเดือนมกราคม พร้อมทั้ง
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พิจารณาตรวจสอบและรายงานผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ในส่วนความรับผิดชอบ 
และส่งผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการอำนวยการฯ ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คณะกรรมการ
อำนวยการๆ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจำปีการศึกษา แล้วเสนอผลการตัดสินการคัดเลือก ต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออนุมัติผลและนำความ
กราบบังคมทูลต่อไป  
 7. การแจ้งผลการคัดเลือก และการเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  

๗.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำประกาศผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก  
และเตรียมการเพ่ือรับรางวัลพระราชทานเกี่ยวกับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ  

๗.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมการ และประสานงาน  เพื ่อรับรางวัล
พระราชทานเกี่ยวกับกำหนดการรับรางวัลพระราชทาน และจัดตั้งงบประมาณเงินรางวัล  
 8. การรับเกียรติบัตร  

๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรชมเชยจาก กระทรวงศึกษาธิการ  
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับที่ได้ลำดับที่ ๒ และ ๓ ของ ระดับกลุ่มจังหวดั และระดับภาค  

๘.๒ ให้คณะกรรมการดำเนินงานแต่ละส่วนราชการ มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 9. แบบฟอร์มที่ใช้  

9.1 แบบประเมินนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน (สีเหลือง)  
9.2 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (สีเขียว)  
9.3 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษา (สีฟ้า)  
ปกเล่มประเมินฯ เหลือง ฟ้า 

10. เอกสารอ้างอิง  
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและ 

สถานศึกษา พ.ศ. 2562  
   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน -คู่มือการประเมินนักเรียนพระราชทาน 
  - คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา  
  - คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 
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แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบ 

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.......................................................... 

ประเภทนักเรียน (รายละเอียดตามแบบประเมินฯ และคู่มือฯ เล่มสีเหลือง)  สถานศึกษาในสังกัด            
แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือกไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
โดยคัดเลือกนักเรียนตามขนาดสถานศึกษาที่ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล ส่งให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ดังนี้  

1. แบบประเมินนักเรียนฯ (จัดทำ 1 ชุด โดยแยกส่วนออกจากเอกสารประกอบ การพิจารณาอื่นๆ 
ของนักเรียน) -สถานศึกษากรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของนักเรียนให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนบน
มุมด้านขวาของแบบประเมินฯและลงนามรับรองข้อมูลของนักเรียน -สถานศึกษาเขียนแผนที่การเดินทางไปยัง
สถานศึกษา - สถานศึกษาจัดทำแบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนในแบบรายงาน ข.  ตามคุณลักษณะ
พื้นฐานให้ครอบคลุมทั ้ง 3 ด้าน ได้แก่ผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ การมีทักษะการจัดการ  และการทำงาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน ระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 
หรือระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ (ควรเลือกเฟ้นผลงานที่มีความโดดเด่น ชัดเจนมากท่ีสุด เนื่องจากนักเรียนที่
ผ่านการคัดเลือกในระดับนี้ล้วนมีคุณลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกัน คะแนน จึงไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น จึง
ต้องพิจารณาตัดสินจากกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน จำนวน 3 รายการ โดยในแต่ละรายการต้องแสดง
ถึงความมีคุณประโยชน์มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีการเผยแพร่ผลงาน) พร้อมลงลายมือชื่อ
คณะกรรมการ -สำหรับแบบรายงาน ก. ให้นักเรียนเขียนด้วยลายมือตนเองไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ พร้อมลง
ลายมือชื่อ -สถานศึกษาส่งแบบพร.1 และแบบพร.2 พร้อมลงลายมือชื่อของคณะกรรมการ ทุกคน  

2. เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ ของนักเรียน (จัดทำแยกออกจาก แบบประเมินนักเรียนฯ) เช่น 
เอกสารอ้างอิงต่างๆ ของนักเรียนภาพถ่าย สื่อสิ่งพิมพ์สื่อคอมพิวเตอร์  สื่ออื่นๆ เป็นต้น โดยต้องจัดทำสำเนา
เพ่ิมตามจำนวนคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 - 5 ชุด (ไม่นับรวมเอกสารต้นฉบับ) 

3. กรณีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด ต้องจัดทำสำเนาเพิ่มตามจำนวน
คณะกรรมการประเมิน จำนวน 3-5 ชุด 2. สถานศึกษาควรตรวจเอกสารต่าง ๆ ของนักเรียนให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์และให้ครูเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบ รวมถึงการเตรียมตัว  รอ
รับการประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา กระบวนการประเมิน
และคัดเลือก 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
ขนาดละ ๑ คน ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดที่ผู้อำนวยการ ได้รับเลือกเป็นประธานการคัดเลือก
ระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) โดยดำเนินการ ตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียนเพ่ือ
รับรางวัลพระราชทานของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างเคร่งครัดทุกขั ้นตอน  2. 
คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่ง
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคะแนนการประเมิน ชื่อ และชื่อสกุลของ นักเรียน และข้อมูลสำคัญในแบบประเมินชุดสรุปผลการประเมิน
ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการ
พิจารณาไปยังสำนักทดสอบ ทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คณะกรรมการ
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อำนวยการระดับกลุ่ม จังหวัดต่อไป วิธีการประเมินและคัดเลือก ดำเนินการตามแบบประเมินและคู ่มือ          
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานอย่าง
เคร่งครัดทุกข้ันตอน 

ประเภทสถานศึกษา (รายละเอียดตามแบบประเมินฯ และคู่มือฯ เล่มสีฟ้า หรือสีเขียว)  ให้จัดทำ
เอกสารนำส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรรบุรีดังนี้  1. แบบประเมินสถานศึกษา 
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 1.2 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดทำ 1 ชุด 
โดยแยกส่วนออกจากเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ  -สถานศึกษากรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ให้
ครบถ้วน และผู ้บริหารลงนาม รับรองข้อมูล -สถานศึกษาเขียนแผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา -
สถานศึกษาส่งแบบรายการประเมิน แบบสรุปคะแนนผลการประเมิน  และความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินในภาพรวม พร้อมลงลายมือชื ่อของคณะกรรมการทุกคน  โดยต้องจัดทำสำเนาเพิ ่มตามจำนวน
คณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 - 7 ชุด (ไม่นับรวมเอกสารต้นฉบับ) 2. เอกสารประกอบการพิจารณา 
(จัดทำแยกออกจากแบบประเมินสถานศึกษาฯ) โดยการจัดทำเอกสารในลักษณะรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 5-7 ชุด 3. กรณีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับ
จังหวัด/ ระดับกลุ่มจังหวัด โดยต้องจัดทำสำเนาเพ่ิมตามจำนวนคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5-7 ชุด 

 

แนวทางการจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา ย้อนหลัง 3 ปี 
………………………………………………….. 

ตัวอย่าง การประเมินสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาจัดทำ รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานในช่วงระหว่างปีการศึกษา  2562-2564 ตาม
ด้านต่าง ๆ ในแบบประเมิน โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา -
ประวัติการก่อตั้งโดยย่อขนาดของสถานศึกษาระดับการศึกษาที่เปิดสอน  จำนวนนักเรียน จำนวนบุคลากร 
(จำแนกตามวุฒิทางการศึกษา และระดับการศึกษาที่สอน) ลักษณะชุมชนโดยรอบสถานศึกษาอาชีพผู้ปกครอง
แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารภายในสถานศึกษา และแผนที่เดินทางไปยังสถานศึกษา -คติพจน์/คำขวัญ/ปรัชญา
ของสถานศึกษาวิสัยทัศน์ภารกิจหลักนโยบาย/ เป้าหมายการพัฒนาช่วงปี2552-2564 และความภาคภูมิใจ/
ความสำเร็จของสถานศึกษา ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (จำแนกตามรายด้าน ในแบบประเมิน
ทุกด้าน ยกเว้นด้านกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา) การนำเสนอข้อมูลตามด้านต่าง ๆ ในแต่ละด้านให้ปรากฏ
ข้อมูลเพื่อระบุคุณภาพ ตามหัวข้อการพิจารณาในรายการประเมินให้ครอบคลุมชัดเจน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2552-2564 โดยอาจนำเสนอในรูปแบบตารางแผนภูมิการบรรยายความภาพถ่ายหรืออ่ืน ๆ ตอนที่ 3 ความ
ดีเด่นของสถานศึกษา ให้สถานศึกษานำเสนอผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาคัดเลือกแล้วว่าดีเด่น ไม่
น้อยกว่า 3 โครงการพร้อมวิธีการดำเนินงานและผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ 
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ตัวอย่าง 

กำหนดการประเมินนักเรียน 

………………………………………………….. 

 เวลา 08.30-09.00 น.  พบผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  

เวลา 09.00-10.00 น.     นักเรียนนำเสนอผลงานและการแสดงความสามารถของนักเรียน  
(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  

เวลา 10.00-12.00 น.  สัมภาษณ์ ตัวนักเรียน เพ่ือนร่วมชั้น/ร่วมโรงเรียน ครูทั้งท่ีสอน 
และไม่สอน บุคคลที่เก่ียวข้อง ศึกษาเอกสารประกอบพร้อม
สังเกต ร่องรอยหลักฐาน  

เวลา 12.00-12.30 น.   คณะกรรมการประเมินสรุปผลการเก็บข้อมูล  

………………………………………………….. 

 

 

 

หมายเหตุ :  1. กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
2. สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพิธีการตั้งรับอย่างเป็นพิธีการมาก  
3. ให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติของสถานศึกษา  
4. สถานศึกษาไม่ต้องจัดเตรียมของที่ระลึกไว้ให้คณะกรรมการ 
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ตัวอย่าง 1 

กำหนดการประเมินสถานศึกษา 

………………………………………………….. 

เวลา 07.00 น.  คณะกรรมการเดินทางถึงสถานศึกษา และสังเกตการจัดกิจกรรมตอนเช้า  

เวลา 08.30-09.00 น.  พบผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  

เวลา 09.00-10.00 น.  สถานศึกษานำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  

เวลา 10.00-12.00 น.  สัมภาษณ์ซักถาม ผู้บริหาร และคณะครูนักเรียน ผู้แทนชุมชน  
ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนคณะกรรมการ สถานศึกษา และสำรวจ
รอ่งรอยการดำเนินงาน และผลงาน จากเอกสารหลักฐาน และวิธกีารปฏิบัติ  

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  

………………………………………………….. 

 

 

 

หมายเหตุ :  1. กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
2. สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพิธีการตั้งรับอย่างเป็นพิธีการมาก  
3. ให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติของสถานศึกษา(เพราะจะดูสภาพจริง)  
4. สถานศึกษาไม่ต้องจัดเตรียมของที่ระลึกไว้ให้คณะกรรมการ 
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ตัวอย่าง 2 

กำหนดการประเมินสถานศึกษา 

………………………………………………….. 

เวลา 07.00 น.  คณะกรรมการเดินทางถึงสถานศึกษา และสังเกตการจัดกิจกรรมตอนเช้า 

 เวลา 08.30-09.00 น.  พบผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  

เวลา 09.00-10.00 น.  สถานศึกษานำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  (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 และสำรวจร่องรอย การดำเนินงาน  
 และผลงานจากเอกสารหลักฐานและวิธีการปฏิบัติ  

เวลา 15.30-16.30 น.  ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลครบถ้วน  

เวลา 16.30-17.00 น.  คณะกรรมการประเมินสรุปผลการเก็บข้อมูล  

………………………………………………….. 

 

 

 หมายเหตุ :  1. กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
2. สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพิธีการตั้งรับอย่างเป็นพิธีการมาก  
3. ให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติของสถานศึกษา(เป็นการดูสภาพจริง ของการดำเนินกิจกรรม)  
4. สถานศึกษาไม่ต้องจัดเตรียมของที่ระลึกไว้ให้คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 


