ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมิน คัดเลือกโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคใต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
……………………………
อาศัย อํานาจตามขอ ๔ ของระเบี ยบคณะกรรมการสง เสริ ม การศึก ษาเอกชน วาด วยรางวั ล
พระราชทานแกโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคใต
พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคใต
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
เรื่อง หลัก เกณฑ วิธีก ารและเงื่อนไขการประเมิน คัดเลือกโรงเรียน ผูบริห ารโรงเรียน ครูและนัก เรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคใต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป
หลักเกณฑ
ขอ ๓ ประเภทและจํานวนรางวัลพระราชทาน แบงเปน ๔ ประเภท จํานวน ๓๐ รางวัล คือ
ประเภทโรงเรียน ผูบ ริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ก. โรงเรียน แบงตามขนาดของโรงเรียน มีจํานวน ๖ รางวัล ดังนี้
(๑) โรงเรียนขนาดเล็ก
๒ รางวัล
(๒) โรงเรียนขนาดกลาง ๒ รางวัล
(๓) โรงเรียนขนาดใหญ
๒ รางวัล
ข. ผูบริหารโรงเรียน แบงตามของขนาดโรงเรียน มีจํานวน ๖ รางวัล ดังนี้
(๑) โรงเรียนขนาดเล็ก
๒ รางวัล
(๒) โรงเรียนขนาดกลาง ๒ รางวัล
(๓) โรงเรียนขนาดใหญ ๒ รางวัล
ค. ครู แบงตามขนาดโรงเรียน โดยแบงเปนครูผูสอนวิชาสามัญ และครูสอนศาสนา
มีจํานวน ๑๒ รางวัล ดังนี้
(๑) โรงเรียนขนาดเล็ก
- ครูสอนวิชาสามัญ ๒ รางวัล
- ครูสอนวิชาศาสนา ๒ รางวัล
(๒) โรงเรียน...

๒
(๒) โรงเรียนขนาดกลาง
- ครูสอนวิชาสามัญ ๒ รางวัล
- ครูสอนวิชาศาสนา ๒ รางวัล
(๓) โรงเรียนขนาดใหญ
- ครูสอนวิชาสามัญ ๒ รางวัล
- ครูสอนวิชาศาสนา ๒ รางวัล
ง. นักเรียน แบงตามขนาดโรงเรียน มีจํานวน ๖ รางวัล ดังนี้
(๑) โรงเรียนขนาดเล็ก ๒ รางวัล แบงเปน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑ รางวัล
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ รางวัล
(๒) โรงเรียนขนาดกลาง ๒ รางวัล แบงเปน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑ รางวัล
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ รางวัล
(๓) โรงเรียนขนาดใหญ ๒ รางวัล แบงเปน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑ รางวัล
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ รางวัล
ขอ ๔ โรงเรียนที่มีสิท ธิ เ ขารับ การประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนโรงเรียนในระบบที่เ ปดสอนวิชาอิสลามศึก ษาควบคูวิชาสามัญ ตามหลัก สูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัด
สตูล และจังหวัดสุราษฏรธานี
(๒) เปดทําการสอนติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๓ ปการศึกษา
(๓) มีครูทําการสอนครบทุกชั้น
(๔) เปนโรงเรียนที่สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานตนสังกัด
(๕) เปนโรงเรียนที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง หรือมีการพัฒนาในระดับสูงขึ้นอยางชัดเจน
(๖) ไมเปนโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทานในปการศึกษาที่แลวมา
ขอ ๕ ผูบริหารโรงเรียนที่มสี ิทธิเขารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ตองมี
คุณสมบัติ และไมมีลกั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนปจจุบันติดตอกันไมนอยกวา ๓ ปการศึกษา
(๒) มีประวัต.ิ ..

๓
(๒) มีประวัติการทํางาน และผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนปจจุบันดีเดน เปนทีย่ อมรับ
ของผูรวมงาน ชุมชน หรือทองถิ่น สามารถยึดถือเปนแบบอยางได
(๓) ไมเคยถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจําคุก
(๕) ไมเปนผูไดรบั รางวัลพระราชทานในปการศึกษาที่แลวมา
ขอ ๖ ครูที่มีสิทธิเขารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานในโรงเรียนปจจุบันไมนอ ยกวา ๓ ปการศึกษา
(๒) ปฏิบัติงานตามหนาที่และมีอุดมการณแหงวิชาชีพเปนที่ประจักษจนถือเปนแบบอยางได
(๓) มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธดี สามารถรวมมือและประสานงานกับเพื่อนรวมงานและ
หนวยงานอื่นไดจนเปนที่ประจักษ
(๔) จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแกนักเรียนและเปนประโยชนแกการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
(๕) ไมเ ปนผู อยูร ะหวางการถูก สอบสวน หรือ เคยลงโทษทางวินัยอย างรายแรงจาก
ผูบังคับบัญชาหรือผูอนุญาต
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก
(๗) ไมเปนผูไดรบั รางวัลพระราชทานในปการศึกษาที่แลวมา
ขอ ๗ นัก เรียนที่มีสิท ธิ เ ขารับ การประเมินและคัดเลือกเพื่อ รับ รางวัลพระราชทาน
ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมินติดตอกันไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
(๒) เปนผูมีผลการเรียนอยูในเกณฑดี มีความประพฤติเรียบรอย
(๓) มีผลงานหรือเขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดี หรือเปนประโยชนตอสังคม
(๔) ไมเปนผูไดรับรางวัลพระราชทานในปการศึกษาที่แลวมา
วิธีการดําเนินการ
ขอ ๘ วิธีดําเนินการคัดเลือกโรงเรียน ผูบ ริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหมี คณะกรรมการประเมิ นระดั บ เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ประกอบด วยผูอํ านวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน
ซึ่ง แตง ตั้ ง โดยผูอํ านวยการสํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา เป นกรรมการ และให หัว หนา กลุม สง เสริ ม
สถานศึกษาเอกชน เปนกรรมการและเลขานุการ
เพื่อประโยชน...

๔
เพื่อประโยชนในการสง เสริม และพัฒ นาการศึก ษาในเขตพิเ ศษเฉพาะกิจ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต จังหวัดปตตานี จัง หวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะ
อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบา ยอย ใหสํานัก งานการศึก ษาเอกชนจัง หวัด แตง ตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เปนประธาน และ
ผูทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดไมนอยกวา ๕ คน และมีเจาหนาที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดดังกลาว
เปนกรรมการและเลขานุการ
การดําเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
ใหถือปฏิบัติ ตามคูมือการประเมินคัดเลือกที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชนกําหนด
โดยพิจารณาประเมินคัดเลือกผูที่ไดคะแนนประเมินสูงสุด ประเภทและขนาดละ ๑ รางวัล แลวแจงผลการ
คัดเลือกพรอมเอกสารประกอบทั้งหมด ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(๒) ใหมีคณะกรรมการระดับภาค ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ ผูอํานวยการ
สํานั ก บริ ห ารยุท ธศาสตรแ ละบู ร ณาการการศึก ษาที่ ๑๑ ผูอํ านวยการสํา นัก บริห ารยุท ธศาสตร และ
บูร ณาการการศึก ษา ที่ ๑๐ เป นรองประธาน ใหป ลัด กระทรวงศึ ก ษาธิก ารแตง ตั้ง ผู ท รงคุ ณ วุฒิ ใ น
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด ในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวนไมเกิน ๑๔ คน และขาราชการ
ในสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวนไมเกิน ๖ คน เปนกรรมการและใหผอู าํ นวยการ
กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ เปนกรรมการและเลขานุการ
การดําเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ผูบริห ารโรงเรียน ครู และนัก เรียน
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเสนอตามคูมือการประเมินคัดเลือก
ที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด แลวสรุปผลการคัดเลือกใหกระทรวงศึกษาธิการ
ใหคณะกรรมการตามขอ ๘ (๒) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน
ครูและนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา แลวเสนอผลการตัดสินการคัดเลือกตอ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออนุมัติผลและนําความกราบบังคมทูลตอไป
ขอ ๙ การแจงผลการคัดเลือก และการเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
(๑) ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจัดทําประกาศผลการคัดเลือก
แจงผลการคัดเลือก และเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
(๒) ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เตรียมการและประสานงาน
โรงเรียน ผูบ ริห าร ครูและนัก เรียน โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม เพื่อรับ รางวัล พระราชทาน
เกี่ยวกับกําหนดการรับรางวัลพระราชทาน และจัดตั้งงบประมาณเงินรางวัล
(๓) โรงเรียน...

๕
(๓) โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม
ที่ผานเกณฑการประเมิน แตไมอยูในลําดับที่จะไดรับรางวัลพระราชทาน จะไดรับ เกียรติบัตรเปนรางวัล
ชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ
เงื่อนไขการดําเนินการ
ขอ ๑๐ การนับจํานวนนักเรียนเพื่อแบงขนาดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่เขารับการ
ประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ใหพิจารณานับเฉพาะจํานวนนักเรียนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึก ษา ปที่ ๖ (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปก ารศึกษาที่ขอรับ การประเมินคัดเลือก)
โดยแบงออกเปน ๓ ขนาด ดังนีค้ ือ
(๑) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนไมเกิน ๓๐๐ คน
(๒) โรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตัง้ แต ๓๐๑ – ๑,๐๐๐ คน
(๓) โรงเรียนขนาดใหญ นักเรียนตั้งแต ๑,๐๐๑ คนขึ้นไป
ขอ ๑๑ ครูตองไดรับการบรรจุใหเปนครูและทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ขอรับ
การประเมินอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๓ ปการศึก ษา และปจจุบันยังคงปฏิบัติการสอนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา
ขอ ๑๒ นักเรียนตองศึกษาอยูในโรงเรียนที่ขอรับการประเมินคัดเลือกมาแลวไมนอยกวา
๑ ปการศึกษา และกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๕ - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไมต่ํากวา ๒.๗๕

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายชาญวิทย ทับสุพรรณ)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

