
 
 
 

 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565  
๑. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป   
๒. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น ได้แก่   

๒.๑)  ด้านวิชาการ  
๒.๒)  ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี  
๒.๓)  ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ  

๒.๔)  ด้านกีฬาและนันทนาการ  
๒.๕)  ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  

๓. ผู ้สมัครต้องเป็นผู ้ชนะการประกวด/แข่งขัน ในประเภทเดี ่ยว หรือทีม ในการแข่งขัน  
ระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ชาติ โดยได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3, เหรียญทอง , เหรียญเงิน ,  
เหรียญทองแดง หรือชื ่อเรียกอื ่นที ่แสดงถึงการได้รับรางวัลชนะเลิศ ในด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และดนตรี ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ ยกเว้นด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  
เป็นผู้ชนะการประกวด/แข่งขันระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

๔. รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน ตามข้อ 3. ต้องเป็นผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563             
ถึงวันที ่30 กันยายน 2564  

๕. ในกรณีส่งใบสมัครประเภททีม ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 (ไม่สามารถนำผลงาน
ประเภททีมเพ่ือใช้มาสมัครในประเภทเดี่ยว)  

6. ในกรณีที ่ส ่งใบสมัครโดยไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา หรือเอกสาร                     
ไม่ชัดเจน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

7. ในกรณีที่ปรากฏว่า เอกสารหลักฐานใด ๆ ของผู้สมัครเป็นเท็จ ไม่ว่าจะทราบโดยวิธีใด ๆ  
หรือคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจพบเมื่อวัน เวลา หรือโดยวิธีใดก็ตาม ผู้สมัครและผู้ที่ลงชื่อรับรองในเอกสาร
หลักฐาน ต้องรับผิดชอบโดยตรง จะอ้างว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ตนประพฤติผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ดังกล่าวมิได้ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ สามารถพิจารณาความผิดและเรียกให้ผู้สมัครส่งคืนโล่และประกาศ
เกียรติคุณบัตร  

8. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นเด็ดขาด จะอุทธรณ์ไม่ได้ 
9. การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติคณะกรรมการคัดเลือกฯ      

จะเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ 
                          9.1)ด้านวิชาการ  
          นิยาม/ขอบเขต/ตัวอย่างกิจกรรม 

              เป็นผลงานที ่เกิดจากกิจกรรมที ่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ 
ตัวอย่างเช่น สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม ภาษาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี โครงงาน
วิชาการ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

           เกณฑ์การคัดเลือก 
           ผู้ชนะรางวัลที่ 1, 2, 3, เหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง หรือชื่อเรียกอ่ืน     
ที่แสดงถึงการไดร้ับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดหรือแข่งขันระดับนานาชาติ ในประเภทเดี่ยวหรือทีม 
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                       9.2) ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี  

  นิยาม/ขอบเขต/ตัวอย่างกิจกรรม 

                  เป็นผลงานที่เกิดจากกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและทักษะ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ตัวอย่างเช่น จิตรกรรม ทัศนศิลป์ ประติมากรรม หัตถศิลป์ การออกแบบ 
ศิลปหัตถกรรม วรรณกรรม สุนทรพจน์ ศิลปะการเต้น นาฏศิลป์ การแสดงดนตรี การขับร้อง ขับร้องประสานเสียง 
ฯลฯ  
       เกณฑ์การคัดเลือก 

         ผู้ชนะรางวัลที่ 1, 2, 3, เหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง หรือชื่อเรียกอ่ืน
ที่แสดงถึงการได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดหรือแข่งขันระดับนานาชาติ ในประเภทเดี่ยวหรือทีม 
 

                            9.3) ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ  
    นิยาม/ขอบเขต/ตัวอย่างกิจกรรม  

          เป็นผลงานที ่เก ิดจากกิจกรรมที ่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ  
ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางด้านสิ ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ                     
เทคโนโลยี เพื ่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต ตัวอย่างเช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม           
พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปหัตถกรรม คหกรรม การประมง    
หุ่นยนต์ โดรน ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ  

เกณฑ์การคัดเลือก 

    ผู้ชนะรางวัลที่ 1, 2, 3, เหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง หรือชื่อเรียกอ่ืน
ทีแ่สดงถึงการได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดหรือแข่งขันระดับนานาชาติ ในประเภทเดี่ยวหรือทีม 
 
                            9.4) ด้านกีฬาและนันทนาการ  

นิยาม/ขอบเขต/ตัวอย่างกิจกรรม 
     เป็นผลงานที่เกิดจากกิจกรรมที ่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ 
ด้านกีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสุขภาพ เพื่อการแข่งขัน เพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ หรือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ทำให้เกิดความสนุกสนานคลายเครียด และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม ตัวอย่างเช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก การแข่งขันกีฬา 
ชิงแชมป์โลก การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์เอเชีย การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ การแข่งขัน
กีฬาชิงแชมป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแข่งขันกีฬาระดับอาเซียนสคูลเกมส์ การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก 
เกมส์ การแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ การแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์  
การแข่งขันหรือประกวดกิจกรรมความสามารถเชิงนันทนาการ เช่น การประกวดเชียร์ลีดดิ้ง, E-sport และ
ประเภทกีฬาอ่ืนๆ เป็นต้น   

เกณฑ์การคัดเลือก  
      ผู้ชนะรางวัลที่ 1, 2, 3, เหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง หรือชื่อเรียกอ่ืน  
ที่แสดงถึงการได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดหรือแข่งขันระดับนานาชาติ ในประเภทเดี่ยวหรือทีม 
 
       9.5) ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  

      นิยาม/ขอบเขต/ตัวอย่างกิจกรรม  
               เป็นผลงานที่เกิดจากพฤติกรรมและการประกอบกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรู้  
ความสามารถ การปฏิบัติชอบตามหลักธรรมทางศาสนา หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาจิตใจ    
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อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตนตามหลัก
ศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม หิริโอตัปปะ กตัญญูกตเวที ขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
               1) ผู้ชนะรางวัลที่ 1, 2 หรือ 3 ในการประกวดแข่งขันระดับประเทศหรือ

ระดับนานาชาติ ในประเภทเดี่ยวหรือทีม  
     2) เขียนบรรยายรายละเอียดของพฤติกรรมที่มีความโดดเด่นและแสดงออก   
ของการเป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม การอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   
ขนบธรรมเนียมแนบมาด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ      

10. เอกสารประกอบการรับสมัคร     
         10.1) ใบสมัครพร้อมติดภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
      10.2) สำเนาเอกสารหลักฐาน รางวัลที่ได้รับ เช่น โล่รางวัล เหรียญรางวัล ประกาศ    
เกียรติคุณหรืออื่นๆ โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าสถานประกอบการ นายกสมาคม    
นายกสโมสร ที่ผู้สมัครอยู่ในสังกัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของรางวัล ลงชื่อรับรองในเอกสารหลักฐาน              
ดังกล่าว 
        10.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณี  
ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์) หากยื่นใบสมัครด้วยตนเองขอให้ผู้สมัครแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่  
รับสมัคร 

    10.4) รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  
11. ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มใบสมัครตามที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ นี้ หากผู้สมัครต้องการ      

เสนอผลงานจำนวนมากกว่า ที่แบบฟอร์มกำหนดไว้ สามารถจัดพิมพ์รายการการแข่งขันแนบเป็นเอกสารเพ่ิมเติม
ได ้
       12. ผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง ๑ รางวัล 

13. ผู้สมัครที่สมัครเข้ารับคัดเลือกฯ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จะได้รับโล่พร้อมประกาศ 
เกียรติคุณบัตร ในกรณีที ่ม ีผ ู ้ม ีคุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นจำนวนมาก จะพิจารณาผู ้ได ้ร ับรางวัลสูงกว่า  
หรือมีความสำคัญมากกว่า    

14. ในกรณีที่สมัครประเภททีม จะพิจารณาให้โล่รางวัลเพียงหนึ่งโล่เท่านั้น ส่วนประกาศ- 
เกียรติคุณบัตรจะมอบให้แก่ผู้ได้รับรางวัลประเภททีมทุกคน โดยมีผู้แทนขึ้นรับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ
บัตรเพียงคนเดียวเท่านั้น    
       15. คณะกรรมการคัดเลือกฯ สามารถเสนอรายชื่อสำรองได้ด้านละไม่เกิน 5 ราย 

          16.กำหนดว ันส ่งผลงาน โดยส่งใบสมัครพร ้อมผลงานด้วยตนเองหร ือทางไปรษณีย์  
ระหว่างว ันท ี ่  13 ก ันยายน – 8 ต ุลาคม 2564  ณ กล ุ ่มช ่วยอำนวยการและประสานราชการ  
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขที ่ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02 281 9752 โทรสาร 02 628 5616  
กรณีส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งผลงาน   
 

******************************************************************* 


