ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
……………………………
อาศัยอํา นาจตามขอ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยรางวัล
พระราชทานแกโรงเรีย น ผู บ ริห ารโรงเรี ยน ครูแ ละนัก เรีย นโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามภาคใต
พ.ศ.๒๕๕๓ สํานัก งานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชนจึงกํา หนดหลัก เกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผูบ ริหารโรงเรีย น ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามภาคใต
เพื่อรับรางวัลพระราชทานดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เ รีย กว า “ประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการส งเสริ ม การศึ กษาเอกชน
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผูบ ริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตัง้ แต ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
หลักเกณฑ
ขอ ๓ ประเภทและจํานวนรางวัลพระราชทานแบงเปน ๔ ประเภท จํานวน ๓๐ รางวัล คือ
ประเภทโรงเรียน ผูบ ริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ก. โรงเรียนแบงตามขนาดของโรงเรียน มีจาํ นวน ๖ รางวัล ดังนี้
(๑) โรงเรียนขนาดเล็ก
๒
รางวัล
(๒) โรงเรียนขนาดกลาง
๒
รางวัล
(๓) โรงเรียนขนาดใหญ
๒
รางวัล
ข. ผูบริหารโรงเรียนแบงตามของขนาดโรงเรียน มีจาํ นวน ๖ รางวัล ดังนี้
(๑) โรงเรียนขนาดเล็ก
๒
รางวัล
(๒) โรงเรียนขนาดกลาง
๒
รางวัล
(๓) โรงเรียนขนาดใหญ
๒
รางวัล
ค. ครูแบงตามขนาดโรงเรียน โดยแบงเปนครูผสู อนวิชาสามัญและครูสอนวิชาอิสลามศึกษา
มีจาํ นวน ๑๒ รางวัล ดังนี้
(๑) โรงเรียนขนาดเล็ก
- ครูสอนวิชาสามัญ
๒
รางวัล
- ครูสอนวิชาอิสลามศึกษา ๒
รางวัล
/(๒) โรงเรียน...

๒
(๒) โรงเรียนขนาดกลาง
- ครูสอนวิชาสามัญ
๒
รางวัล
- ครูสอนวิชาอิสลามศึกษา ๒
รางวัล
(๓) โรงเรียนขนาดใหญ
- ครูสอนวิชาสามัญ
๒
รางวัล
- ครูสอนวิชาอิสลามศึกษา ๒
รางวัล
ง. นักเรียนแบงตามขนาดโรงเรียนมีจาํ นวน ๖ รางวัลดังนี้
(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 โรงเรียนที่มีสิทธิเขา รับ การประเมินและคัดเลือ กเพื่อรับ รางวัล พระราชทานตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนโรงเรียนในระบบที่เปดสอนวิชาอิสลามศึกษาควบคูวชิ าสามัญตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
และจังหวัดสุราษฏรธานี
(๒) เปดทําการสอนติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๓ ปการศึกษา
(๓) มีครูทาํ การสอนครบทุกชั้น
(๔) เปนโรงเรียนที่สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานตนสังกัด
(๕) เปนโรงเรียนที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องหรือมีการพัฒนาในระดับสูงขึ้นอยางชัดเจน
(๖) ไมเปนโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทานในปการศึกษาที่แลวมา
ขอ ๕ ผูบริหารโรงเรียนที่มีสิทธิเขารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดาํ รงตําแหนงผูบ ริหารโรงเรียนในโรงเรียนปจจุบันติดตอกันไมนอ ยกวา ๓ ปการศึกษา
/(๒) มีประวัต.ิ ..

๓
(๒) มีประวัติการทํางานและผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนปจจุบันดีเดน เปนที่
ยอมรับของผูรว มงานชุมชนหรือทองถิ่นสามารถยึดถือเปนแบบอยางได
(๓) ไมเคยถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจาํ คุก
(๕) ไมเปนผูไดรับรางวัลพระราชทานในปการศึกษาทีผ่ า นมา
ขอ ๖ ครูที่มีสิทธิเขารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัล พระราชทานตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัตงิ านในโรงเรียนปจจุบันไมนอยกวา ๓ ปการศึกษา
(๒) ปฏิบัติงานตามหนาทีแ่ ละมีอุดมการณแหงวิชาชีพเปนที่ประจักษจนถือเปนแบบอยางได
(๓) มีบุคลิกและมนุษยสมั พันธดีสามารถรวมมือและประสานงานกับเพื่อนรวมงานและ
หนวยงานอื่นไดจนเปนทีป่ ระจักษ
(๔) จัดการเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแกนกั เรียน และเปนประโยชนแก
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
(๕) ไมเปนผูอยูระหวางการถูกสอบสวนหรือเคยลงโทษทางวินัยอยางรายแรงจาก
ผูบังคับบัญชา หรือผูอนุญาต
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจาํ คุก
(๗) ไมเปนผูไดรับรางวัลพระราชทานในปการศึกษาทีผ่ า นมา
ขอ ๗ นักเรียนที่มีสิทธิเขา รับ การประเมินและคัดเลือ กเพื่อรับ รางวัล พระราชทานตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนผูกาํ ลังศึกษาอยูในโรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมินติดตอกันไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
(๒) เปนผูมผี ลการเรียนอยูในเกณฑดี มีความประพฤติเรียบรอย
(๓) มีผลงานหรือเขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีหรือเปนประโยชนตอสังคม
(๔) ไมเปนผูไดรับรางวัลพระราชทานในปการศึกษาทีผ่ า นมา
วิธีการดําเนินการ
ขอ ๘ วิธีดํา เนินการคัดเลือกโรงเรียน ผูบ ริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเพื่อรับรางวัลพระราชทานดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหมีคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประกอบดวย ผูอาํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธาน กรรมการผูท รงคุณวุฒิไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน
ซึ่งแตงตั้งโดยผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนกรรมการ และใหหัวหนากลุมสงเสริมสถานศึกษา
เอกชนเปนกรรมการและเลขานุการ

/เพื่อประโยชน...

๔
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา
ใหสาํ นักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินประกอบดวย ผูอาํ นวยการสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด เปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดไมนอยกวา ๕ คน และมีเจาหนาที่สาํ นักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดดังกลาวเปนกรรมการและเลขานุการ
การดําเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ใหถือ
ปฏิบัติตามคูมือการประเมินคัดเลือกที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด โดยพิจารณา
ประเมินคัดเลือกผูที่ไดค ะแนนประเมินสูงสุดประเภทและขนาดละ ๑ รางวัล แลวแจงผลการคัดเลือกพรอม
เอกสารประกอบทั้งหมดใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(๒) ใหมีคณะกรรมการระดับภาค ประกอบดวยเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนเปนประธาน ผูอาํ นวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ผูอาํ นวยการสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑๑ และผูอาํ นวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เปนรองประธาน ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการแตงตัง้
ผูทรงคุณวุฒิในสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ในเขตพื้นทีพ่ ัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวนไมเกิน ๑๔ คน และขาราชการในสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวนไมเกิน ๖ คน เปนกรรมการ และใหผูอาํ นวยการกลุมงาน
โรงเรียนนโยบายพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการ
การดํ า เนิ นการประเมิน เพื่อ คัดเลือกโรงเรียน ผูบ ริห ารโรงเรีย น ครูแ ละนัก เรีย น
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเสนอ ตามคูมือการประเมินคัดเลือกที่
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด ใหสรุปผลการคัดเลือกเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพือ่
ประกาศผลการคัดเลือก
ใหค ณะกรรมการตามขอ ๘ (๒) พิจ ารณาตัดสินผลการคัดเลือกโรงเรียน ผูบ ริหาร
โรงเรียน ครูและนักเรียนเพื่อรับรางวัล พระราชทานประจําปการศึกษา และใหนําผลการตัดสินการคัดเลือก
เสนอตอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติผลและนําความกราบบังคมทูล
ขอ ๙ การแจงผลการคัดเลือกและการเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
(๑) ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จัดทําประกาศผลการคัดเลือก
แจงผลการคัดเลือก และเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
(๒) ใหสาํ นักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เตรียมการประสานงาน
โรงเรียน ผูบริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กําหนดการ
รับรางวัลพระราชทาน และจัดตัง้ งบประมาณเงินรางวัลพระราชทาน
(๓) โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ผา น
เกณฑการประเมินแตไมอยูในลําดับที่จะไดรับรางวัลพระราชทานจะไดรับเกียรติบัตรเปนรางวัลชมเชยจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
/เงื่อนไข…

๕
เงือ่ นไขการดําเนินการ
ขอ ๑๐ การนับจํานวนนักเรียนเพื่อแบงขนาดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เขารับการ
ประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ใหพิจ ารณานับเฉพาะจํา นวนนักเรียนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปการศึกษาที่ข อรับ การประเมินคัดเลือก) โดยแบง
ออกเปน ๓ ขนาดดังนี้ คือ
(๑) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจาํ นวนนักเรียนไมเกิน ๕๐๐ คน
(๒) โรงเรียนขนาดกลาง มีจาํ นวนนักเรียนตั้งแต ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ คน
(๓) โรงเรียนขนาดใหญ มีนักเรียนตัง้ แต ๑,๐๐๑ คนขึ้นไป
ขอ ๑๑ ครูตองไดรับการบรรจุใหเปนครู และทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่
ขอรับการประเมินอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๓ ปการศึกษา และปจจุบันยังคงปฏิบัติการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ขอ ๑๒ นักเรียนตองศึกษาอยูในโรงเรียนที่ขอรับการประเมินคัดเลือกมาแลวไมนอ ยกวา ๑ ปการศึกษา
และกําลังศึกษาอยูในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไมตา่ํ กวา ๒.๗๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗

