
        

 
 
 
 



         

  



         คู่มือการปฏิบัติงาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๑ 
 
เรื่อง    การประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางลาวัลย์ฉวี   ศรีงาม    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
๑.วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมให้ นักเรียน และโรงเรียนในสังกัดที่มีคุณสมบัติ ได้รับรางวัลเพ่ือเป็นการ
เชิดชูเกียรติการท าความดี และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๒. ขอบเขตการด าเนินการ 
 นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด 
๓.ระยะเวลา 
 เดือนสิงหาคม ถึง  มกราคม ขอปีถัดไป 
๔.ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. ท าหนังสือประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้ส่งนักเรียน และโรงเรียนที่มีคุณสมบัติส่งเข้ารับการประเมิน 
เพ่ือเข้ารับการประเมินในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยก าหนดผู้เข้ารับการประเมินส่งเอกสารรูปเล่ม และแบบ
ประเมินตนเอง เพ่ือเป็นหลักฐานข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการ 
 ๓.ท าหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือขอความอนุเคราะห์บุคคลกรแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือมอบหมายภารกิจ และก าหนด
ระยะเวลาการออกประเมิน 
 ๕.คณะกรรมการประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสรุปผลการประเมิน เพื่อเตรียมส่งข้อมูลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด 
 ระดับจังหวัด ในกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด  
 ๑.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตจังหวัดเดียวกัน ส่งข้อมูลผลการประเมินคัดเลือก นักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.ท าหนังสือขอรายชื่อคณะกรรมการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด 
 ๓.ประชุมคณะกรรมการประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับจังหวัด เพ่ือมอบหมายภารกิจ และก าหนดระยะเวลาการออกประเมิน 



 ๔.  คณะกรรมการออกประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับจังหวัด ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๕. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน และฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสารของผู้ที่ได้รับการประเมิน
ให้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ( ล าดับที่ ๑ )  ประกอบด้วย แบบประเมินตนเอง   เอกสารรูปเล่ม  แบบให้
คะแนนรายบุคคล และแบบสรุป   เพ่ือเตรียมส่งศูนย์ประสานงานระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ 
 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐   ในกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงานระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ 
 ๑.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
จังหวัดยโสธร ๒ เขต , อุบลราชธานี ๕ เขต , กาฬสินธุ์ ๓ เขต ,นครพนม ๒ เขต ,มหาสารคาม ๓ เขต , 
มุกดาหาร ๑ เขต , ร้อยเอ็ด ๓ เขต , อ านาจเจริญ ๑ เขต  รวมทั้งสิ้น ๒๐  เขต  ทั้งนี้ขอความร่วมมือเพ่ือ
ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ สพม. เขต ๒๒ , ๒๔ ,๒๖ ,๒๗ ,๒๘ ,๒๙ ด้วย 
 ๒.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ส่งข้อมูลผลการ
ประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด 
 ๓.ท าหนังสือขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือเสนอร่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการ โดย สพฐ. ก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ. เป็นประธาน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีเป็นศูนย์ประสานงานคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดเป็นเลขานุการ และออกเป็นประกาศ สพฐ. 
 ๔.ท าหนังสือขอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ฯ  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา ในกลุ่มจังหวัด ที่ ๑๐  
 ๕. จัดท าข้อมูลร่างค าสั่งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับกลุ่มจังหวัด , ร่างก าหนดตารางการออก
ประเมิน , จัดสรรงบประมาณในการออกประเมินแต่ละสาย 
 ๖. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการที่ สพฐ. แต่งตั้ง เพื่อพิจารณาร่างค าสั่งคณะกรรมการประเมิน ฯ 
ก าหนดการออกประเมินฯ  
 ๗. เสนอร่างชื่อคณะกรรมการประเมิน ฯ เพื่อแต่งตั้ง โดยประธานคณะกรรมการอ านวยการ ซึ่งเป็น
เชี่ยวชาญจาก สพฐ. เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
 ๘.ประชุมคณะกรรมการประเมินฯเพ่ือมอบหมายภารกิจ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 ๙.ประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด 
 ๑๐.ประชุมคณะกรรมการประเมิน ฯ เพ่ือสรุปผลการประเมิน  
 ๑๑.ตรวจสอบเอกสารแบบประเมินตนเอง , เอกสารประกอบรูปเล่ม , หลักฐานทางการเงิน แบบให้
คะแนนรายบุคคล , แบบสรุปคะแนน เพ่ือจัดเตรียมส่งส านักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ. 
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

คู่มือกาประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 คู่มือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน   ระดับก่อนประถมศึกษา 

คู่มือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
๖.เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ 
 แบบประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

แบบประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 
แบบประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



   ปฏิทินปฏิบัติงานการประเมิน คัดเลือก นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี   เขต ๑ 
 

กิจกรรมที่ ภารกิจ / ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลา 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ท าหนังสือประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้ส่งนักเรียน และโรงเรียนที่มีคุณสมบัติส่ง
เข้ารับการประเมินเพ่ือเข้ารับการประเมินในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยก าหนด
ผู้เข้ารับการประเมินส่งเอกสารรูปเล่ม และแบบประเมินตนเอง เพื่อเป็นหลักฐาน
ข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการ 
๓.ท าหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือขอความอนุเคราะห์
บุคคลกรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือมอบหมายภารกิจ และก าหนดระยะเวลาการออก
ประเมิน 
๕.คณะกรรมการประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสรุปผลการประเมิน เพื่อเตรียม
ส่งข้อมูลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงาน
ระดับจังหวัด 

 
สิงหาคม 

ถึง  
กันยายน 

  ระดับจังหวัด ในกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงานระดับ
จังหวัด  
๑.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตจังหวัดเดียวกัน ส่งข้อมูลผลการประเมิน
คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
๒.ท าหนังสือขอรายชื่อคณะกรรมการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด 
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา  และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด  

ตุลาคม 
ถึง 

พฤศจิกาย
น 

 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมที่ ภารกิจ / ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลา 
 ๓.ประชุมคณะกรรมการประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา 

และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด เพื่อ
มอบหมายภารกิจ และก าหนดระยะเวลาการออกประเมิน 
๔.  คณะกรรมการออกประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
๕. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน และฝ่ายเลขานุการ
จัดเตรียมเอกสารของผู้ที่ได้รับการประเมินให้เป็นตัวแทนใน
ระดับจังหวัด ( ล าดับที่ ๑ )  ประกอบด้วย แบบประเมินตนเอง   
เอกสารรูปเล่ม  แบบให้คะแนนรายบุคคล และแบบสรุป   เพ่ือ
เตรียมส่งศูนย์ประสานงานระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ 

 

 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐   ในกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์
ประสานงานระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ 
๑.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ใน
กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
จังหวัดยโสธร ๒ เขต , อุบลราชธานี ๕ เขต , กาฬสินธุ์ ๓ เขต ,
นครพนม ๒ เขต ,มหาสารคาม ๓ เขต , มุกดาหาร ๑ เขต , 
ร้อยเอ็ด ๓ เขต , อ านาจเจริญ ๑ เขต  รวมทั้งสิ้น ๒๐  เขต  
ทั้งนี้ขอความร่วมมือเพ่ือประสานงานที่เก่ียวข้องกับ สพม. เขต 
๒๒ , ๒๔ ,๒๖ ,๒๗ ,๒๘ ,๒๙ ด้วย 
๒.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการ
คัดเลือกระดับจังหวัด ส่งข้อมูลผลการประเมินคัดเลือก นักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
จังหวัด 
๓.ท าหนังสือขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทางการศึกษา
เพ่ือเสนอร่างแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ โดย สพฐ. 
ก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ. เป็นประธาน และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานคัดเลือก 
ระดับกลุ่มจังหวัดเป็นเลขานุการ และออกเป็นประกาศ สพฐ. 
๔.ท าหนังสือขอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่๑๐  
๕. จัดท าข้อมูลร่างค าสั่งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับกลุ่ม
จังหวัด , ร่างก าหนดตารางการออกประเมิน , จัดสรร
งบประมาณในการออกประเมินแต่ละสาย 

ธันวาคม ถึง มกราคม
ของปีถัดไป 

 
 



กิจกรรมที่ ภารกิจ / ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลา 
 ๖. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการที่ สพฐ. แต่งตั้ง เพื่อ

พิจารณาร่างค าสั่งคณะกรรมการประเมิน ฯ ก าหนดการออก
ประเมินฯ  
๗. เสนอร่างชื่อคณะกรรมการประเมิน ฯ เพื่อแต่งตั้ง โดย
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ ซึ่งเป็นเชี่ยวชาญจาก สพฐ. 
เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
๘.ประชุมคณะกรรมการประเมินฯเพ่ือมอบหมายภารกิจ และ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
๙.ประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด 
๑๐.ประชุมคณะกรรมการประเมิน ฯ เพ่ือสรุปผลการประเมิน  
๑๑.ตรวจสอบเอกสารแบบประเมินตนเอง , เอกสารประกอบ
รูปเล่ม , หลักฐานทางการเงิน แบบให้คะแนนรายบุคคล , แบบ
สรุปคะแนน เพ่ือจัดเตรียมส่งส านักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


