
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
------------------------------- 

 โดยท่ีรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาได้จัดข้ึนเพ่ือสนองพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซ่ึงได้มีกระแสพระราชดํารัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
(ม.ล.ป่ิน  มาลากุล)  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๖  ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน    
ซ่ึงเรียนดี  ประพฤติดี  และโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดี  กระทรวงศึกษาธิการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นเกล้าฯ  จึงได้ดําเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา  เพ่ือถือปฏิบัตินับต้ังแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา  
และได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา  และ
สถานศึกษา  ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน  กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  
นักศึกษา  และสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบน้ีต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘   
 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัด
หรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ  ๔  ในระเบียบน้ี 
  “สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา” หมายถึง  สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีจัด
การศึกษาให้แก่เด็กอายุ  ๓ - ๖ ปี ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ โดยจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  “สถานศึกษาระดับประถมศึกษา” หมายถึง  สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  “สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา” หมายถึง  สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา   
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  “สถานศึกษาวิชาชีพ”  หมายถึง  สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ  ท้ังของรัฐและของ
เอกชน  และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๐๐  ชั่วโมง 

“สถานศึกษาอาชีวศึกษา” หมายถึง  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
  “สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา”  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับปริญญา  

“นักเรียน”  หมายถึง  ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ตามระเบียบน้ี 
“นักศึกษา”  หมายถึง  ผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  อุดมศึกษา  และผู้เรียนหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น  ตามระเบียบน้ี 



 

 

 � 

 ข้อ  ๕  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  และให้มีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

หมวด  ๑ 

รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา 

 ข้อ  ๖  ให้มีรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษา และ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยแบ่งการประเมิน  ประเภท  ลักษณะ  จํานวนรางวัลและอ่ืน ๆ ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
  ๗.๑  นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และได้เข้าศึกษาในระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  หรือ  
๒  ภาคเรียน 
  ๗.๒  นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาชีพ  หรือนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาวิชาชีพ  ในปีการศึกษาท่ีมีการประเมิน 
  ๗.๓  นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษา
ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๒  ภาคเรียน 
  ๗.๔  นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี     
และได้เข้าศึกษาในระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒ ภาคเรียน 
 ข้อ  ๘  ในกรณีท่ีสถานศึกษาจัดการศึกษาหลายระดับหลายประเภท  ต้ังแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  
อาชีวศึกษา และหรืออุดมศึกษา ให้มีสิทธิส่งนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกได้ ทุกระดับ 
และทุกประเภท 

หมวด  ๒ 

รางวัลพระราชทานแก่สถานศึกษา 

 ข้อ  ๙  ให้มีรางวัลพระราชทานแก่สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา   สถานศึกษาอาชีวศึกษา  และสถานศึกษาวิชาชีพ  โดยแบ่งการประเมิน  ประเภท  
ลักษณะ  จํานวนรางวัลและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ  ๑๐  สถานศึกษาท่ีมีสิทธิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ต้องจัด
การศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านวิชาการ  การบริหารจัดการศึกษา และด้านอ่ืน ๆ ตาม
ลักษณะเฉพาะ  และประเภทของสถานศึกษาน้ัน ๆ ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ  ๑๑  ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาหลายระดับ  ให้มีสิทธิส่งเข้ารับการประเมินและ
คัดเลือกได้เพียงระดับเดียว 
 ข้อ  ๑๒  สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาท่ีไม่เคยได้รับรางวัล
พระราชทาน  หรือเคยได้รับรางวัลพระราชทาน  แต่ต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ปีการศึกษา    
จึงจะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน   

ในกรณีท่ีสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน  ๓  ครั้ง  ภายใน ๑๐ ปี  ให้ได้รับโล่รางวัล
พระราชทาน   “หลังจากน้ันให้เริ่มต้นนับจํานวนครั้ง ท่ีได้รับรางวัลใหม่”  
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หมวด  ๓ 

การดําเนินการคัดเลือกนักเรยีน  นักศึกษา  และสถานศึกษา 

 ข้อ  ๑๓  ให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบอํานวยการคัดเลือกนักเรียน     
นักศึกษา  และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
  ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รับผิดชอบดําเนินการคัดเลือกนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดเลือกสถานศึกษาระดับ         
ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 
  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับผิดชอบดําเนินการคัดเลือกนักเรียน        
นักศึกษา  และสถานศึกษาอาชีวศึกษา  และการศึกษาวิชาชีพ  

 ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา    
ระดับอุดมศึกษา   

 เม่ือดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จให้ทุกส่วนราชการส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ไปยังคณะกรรมการอํานวยการ  
เพ่ือตัดสินผลการคัดเลือกต่อไป 
 ข้อ  ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกนักเรียน  
นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็น
ประธาน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และเลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นรองประธาน  ผู้แทนหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีมีสถานศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแล  ผู้อํานวยการสํานักท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐานมอบหมาย  ผู้อํานวยการสํานักท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย  ผู้อํานวยการ
สํานักท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย  ผู้อํานวยการสํานักท่ีเก่ียวข้อง ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    ให้สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํา นักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
ประกอบด้วย  เลขาธิการเป็นประธาน  ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ   ท่ีมีสถานศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแล   
และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ   เป็นกรรมการ   
 ข้อ  ๑๕  ให้คณะกรรมการอํานวยการ   มีอํานาจหน้าท่ี  ดังน้ี 
    ๑๕.๑  พิจารณากําหนดประเภท  ลักษณะ  จํานวนรางวัลและอ่ืน ๆ 
    ๑๕.๒  กําหนดและประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และ
สถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
    ๑๕.๓  ตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล      
พระราชทาน  แล้วเสนอผลการตัดสินการคัดเลือกต่อกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ืออนุมัติผลและนําความ 
กราบบังคมทูลต่อไป 
    ๑๕.๔  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามท่ีเห็นสมควร 
    ๑๕.๕  ดําเนินงานอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  เพ่ือให้การคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และ
สถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 ข้อ  ๑๖  ให้คณะกรรมการดําเนินงานตามข้อ  ๑๔ วรรคสอง  มีอํานาจหน้าท่ี  ดังน้ี 
  ๑๖.๑  จัดทําแนวปฏิบัติ วิธีการ และเครื่องมือการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
  ๑๖.๒  กํากับการดําเนินงานและตรวจสอบผลการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และ
สถานศึกษา  แล้วเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการอํานวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ตัดสินผล 
  ๑๖.๓  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังน้ีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินในทุกระดับ ทุกประเภทต้องครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง     
  ๑๖.๔  ดําเนินงานอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  เพ่ือให้การคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และ 
สถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 


