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 ค ำชี้แจง 

 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ด าเนินการมาตั้งแต่   
พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราช
ประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่า
เรียนจนได้ผลดี  รวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม  
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ส่วนการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกก าหนดให้ใช้แบบประเมินและ
คู่มือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
 ทุกวันนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
มากขึ้น ท าให้มีประเด็นส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุง 
ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้การประเมิน
ต้องกระชับตรงประเด็น เลือกประเด็นประเมินที่ส าคัญและสะท้อนคุณภาพที่แท้จริง ปรับทัศนคติ      
การประเมินให้ถูกต้องว่าเน้นการประเมินตามบริบทที่เป็นจริงที่สถานศึกษาด าเนินการมาต่อเนื่อง      
ไม่ใช่สร้างเอกสารเพ่ือรับการประเมิน วิธีประเมินต้องได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแห่ง       
แล้วจึงอภิปรายสรุปเพ่ือตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงปรับ    
แบบประเมินและคู่มือการประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ คุณสมบัติของนักเรียน ขั้นตอนการคัดเลือก ขอบเขตการประเมิน 
รายการและวิธีการประเมิน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และขั้นตอนการจัดท าคะแนน ซ่ึงคณะกรรมการ
ประเมินจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเพ่ือให้เข้าใจและด าเนินการอย่างถูกต้อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการ
ประเมินและคัดเลือกตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินนี้อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้กระบวนการคัดเลือกมี
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ผลการประเมินมีความถูกต้องเที่ยงตรง ผู้ถูกประเมินได้รับความยุติธรรม ท า
ให้สาธารณชนยอมรับผลการคัดเลือกด้วยความม่ันใจ อันเป็นการส่งเสริมคุณค่าของรางวัลพระราชทาน 
ให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืนต่อไป  
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๑. บทน ำ 
 

คุณภาพการศึกษาเป็นค าที่มีความหมายกว้าง ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักการศึกษาว่าจะมองในมิติใด  
แต่ส่วนใหญ่มักมองใน ๓ มิติ คือ ๑) คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ๒) คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และ ๓) คุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้
ยังอาจหมายรวมถึงความคาดหวังของชุมชนที่เห็นได้จากการที่มีการก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาร่วมกัน
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กระท าได้หลายทาง ได้แก่ การยกย่อง 
เชิดชู ให้ขวัญก าลังใจ และประกาศให้สาธารณชนรับทราบอย่างแพร่หลาย เป็นต้น ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง        
ที่ไม่มีวันล้าสมัยดังจะเห็นได้จากการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน  

งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดขึ้นจากน้ าพระทัยอันเปี่ยม
ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมี
พระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ครั้งที่เสด็จ
พระราชด าเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๐๖ และพระราชทานรางวัลแก่
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจ ำนวน
มำกซึ่งมีควำมประพฤติดีและมีควำมมำนะพยำยำมศึกษำเล่ำเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดกำรศึกษำ
ดีจนนักเรียนได้รับผลกำรเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวสมควรจะได้รับ
รำงวัลพระรำชทำนและทรงยินดีจะพระรำชทำนรำงวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็น
หน่วยงานในขณะนั้น) ได้น้อมน าพระราชปรารภมาพิจารณาด าเนินการด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้น และถือเป็นภารกิจส าคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการท า
กิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร แล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่ตระหนักชัดว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา
ของชาติ พระราชทานขวัญก าลังใจแก่นักเรียน ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี  ตลอดถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยมด้วยการพระราชทานรางวัลให้ ในระยะแรกทรงพระราชทานด้วย
พระองค์เอง ปัจจุบันพระราชภาระการพระราชทานรางวัลนี้ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า ๕0 ปีแล้วที่
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการและพัฒนางานมาโดยตลอด จนถึงขณะนี้มีนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วมากกว่า 4,400 คน  
 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่มีเกียรติและเป็น 
สิริมงคล สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการประเมิน
และคัดเลือกนักเรียนหรือสถานศึกษานั้น คณะกรรมการต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โดยใช้ความรู้ความสามารถและดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง  
ไม่โน้มเอียง เพ่ือให้ไดน้ักเรียนหรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง  
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 ๒ 

  
รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูก

ประกาศและเผยแพร่ไปยังสาธารณชนทั่วไป นักเรียนหรือสถานศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความยอดเยี่ยมอย่างโดดเด่น ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/ทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอว่าการด าเนินงานต้อง
กระท าอย่างรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วต้องด ารงรักษาคุณความดีนั้นให้ยาวนานสืบไป 
 

๒. คุณสมบตัิของนักเรยีน 
     

  นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) สถานภาพทางการศึกษา 
๒) ผลการเรียน ๓) คุณลักษณะพ้ืนฐาน และ ๔) กิจกรรม/ผลงานดีเด่น 
 
๒.๑ สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกต้อง เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู ่ในสถานศึกษา    
ระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินและคัดเลือก และได้เข้าศึกษาอยู่ในระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
หรือ ๒ ภาคเรียน กล่าวคือ 

ถ้าส่งเข้าคัดเลือกระดับประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ป. ๔ - ๕ – ๖ 
ถ้าส่งเข้าคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. ๒ - ๓  
ถ้าส่งเข้าคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. ๕ - ๖  

 
๒.๒ ผลกำรเรียน 

นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับที่ส่งเข้ารับการประเมิน และมี 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน (GPA : Grade Point Average) ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕   

ในการประเมินหากพบว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ให้ถือว่า 
หมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกในปีการศึกษานั้น 
 

๒.๓ คุณลักษณะพื้นฐำน 

นักเรียนทีเ่ข้ารับการประเมินในแต่ละระดับต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

2) การมีทักษะการจัดการและการท างาน  

3) คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

๒.๔ กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น 

นักเรียนต้องมีกิจกรรมและหรือผลงานดีเด่นที่มีคุณประโยชน์ มีคุณภาพ แสดงออกถึงความมีคุณธรรม
ดีงามและสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับ มีหลักฐานแสดงชัดเจน กิจกรรม/ผลงานดีเด่นนั้นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
และเผยแพร่ในวงกว้างได้ 
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 ๓ 

 
  ๓. แนวปฏิบัติในกำรประเมินและคัดเลือก 

 
๓.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือก 

๑) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ท าหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผล 

ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   ประธาน 
๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  รองประธาน 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     กรรมการ 
๔)  ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ นั้น                 กรรมการ 
๕)  นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ 
๖)  นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร           กรรมการและเลขานุการ 

 ข. คณะกรรมกำรประเมิน ท าหน้าที่ประเมินนักเรียน โดยให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จ านวนคณะละ ๓ หรือ ๕  คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  ประธาน 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                             กรรมการ 

๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา นั้น       กรรมการ 

๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                               กรรมการ 

๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 
๒) ระดับจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) 

ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ท่ีได้รับเลือก)                 ประธาน 
๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ท่ีเหลือ)                  รองประธาน 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     กรรมการ 
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น                  กรรมการ 



                                    คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
                                                                              มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย           ๔ 

 ๔ 

๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ 
๖) นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประธานเห็นสมควร                   กรรมการและเลขานุการ 
 ข. คณะกรรมกำรประเมิน ท าหน้าที่ประเมินนักเรียน โดยให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จ านวนคณะละ ๓ หรือ ๕ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     ประธาน 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 กรรมการ 

๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น                 กรรมการ 

๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                       กรรมการ 

๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 
หมำยเหตุ การแต่งตั้งประธานเพ่ือการด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้ ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 

(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นประธานและ
ประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน  

๓) ระดับกลุ่มจังหวัด  
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที่วางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย  

๑) ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ 
ผู้อ านวยการส านักที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย/ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธาน 

๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับเลือก 
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด            รองประธาน 

๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในกลุ่มจังหวัดนั้น           กรรมการ 
๔) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับเลือก 

ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จ านวน ๑ คน)                 กรรมการ 

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (จ านวนไม่เกิน ๓ คน)                           กรรมการ 

๖) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น (หน่วยงานละ ๑ คน)   กรรมการ 

๗) ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ                   กรรมการ 
๘) นักวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     กรรมการ 
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 ๕ 

๙) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือก 
เป็นรองประธาน                  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษาได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประธานเห็นสมควร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข. คณะกรรมกำรประเมิน  

ส่วนกลำง ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จ านวน  
คณะละ ๓ หรือ ๕ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้ที่ประธานคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร                           ประธาน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                   กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น                 กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ 

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                               กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 
ส่วนภูมิภำค ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จ านวน  

คณะละ ๓ หรือ ๕ คน ประกอบด้วย 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ประธาน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น                 กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 

หมำยเหตุ  
๑.การแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินนักเรียนระดับจังหวัดหรือระดับกลุ่มจังหวัดก็ตาม  

ต้องไม่แต่งตั้งบุคคลที่เคยเป็นกรรมการประเมินนักเรียนซ้ ากับที่เคยประเมินมาแล้วไม่ว่าในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอย่าง เช่น นายสมชาย ใจเป็นธรรม ประเมินนักเรียนชื่อเด็กชายดี รักเรียน        
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ต้องไม่เป็นกรรมการประเมิน เด็กชายดี รักเรียน ในระดับจังหวัด และระดับ  
กลุ่มจังหวัดอีก) 
 ๒. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นข้าราชการบ านาญที่มี    
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 ๓. ไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการประเมินและไม่แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นกรรมการประเมิน   
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 ๔. การออกประเมินประเภทนักเรียนต้องมีคณะกรรมการไปประเมิน จ านวนไม่ต่ ากว่า ๓ คน  

๓.๒ กำรด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน  
๑) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

๑.๑) ส่วนกลำง เฉพาะกรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการดังนี้ 
 1.1.๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที ่จัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน คัด เลือกนัก เรียน ของตน  
ตามคุณสมบัติ ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษาส่งสมัครที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งสมัครที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒ 
ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ  
  1.1.2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
นักเรยีนระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒ เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัด โดยแยกตาม
สังกัด ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน แล้วส่งให้ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด าเนินการต่อไป 

1.1.3) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินการประเมินนักเรียนตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับผู้เข้ารับการคัดเลือก     
แต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกคนที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมิน จากล าดับ   
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาถึงต่ าสุด 

๑.2) ส่วนภูมิภำค ให้ด าเนินการดังนี้ 
 1.2.1) สถานศึกษาท ุกส ังก ัดที ่จ ัดการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน  ค ัด เล ือกน ัก เร ียนของตน          
ตามคุณสมบัติ ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งสมัครที่ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งสมัครที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจ าจังหวัด  

1.2.2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
นักเรียนระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
ขนาดละ ๑ คน แล้วส่งให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ด าเนินการต่อไป  
  1.2.3) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษาและ ขนาด
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับ    
กลุ่มจังหวัดนั้น  
  1.2.4) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินนักเรียนตามระดับการศึกษา
และขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกคนที่
เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด คณะกรรมการ
ระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมิน พร้อมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมิน
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รายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป พร้อมติดรูปถ่าย แบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. แบบ พร.๑  
และแบบ พร.๒ ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ฯลฯ  ส่งไปยังส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงาน
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบ
และเสนอผลต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดต่อไป 

๒) วิธีกำรประเมินและคัดเลือก  
ให้ด าเนินการตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอน 
ในกรณีที่ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน ให้ระบุว่า “ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน” และในกรณีที่มี

นักเรียนเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์  ให้ระบุว่า “นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 
ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา  

ให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่มจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อและชื่อสกุล
ของนักเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และข้อมูลส าคัญในแบบประเมิน ชุดสรุปผลการประเมินของนักเรียนทุกคนที่
เข้ารับการประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน  
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แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกนักเรียนเพือ่รับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในส่วนกลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ศกึษำ 
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แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกนักเรียนเพือ่รับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในส่วนภูมิภำค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ษำ 
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๓.๓ เอกสำรในกำรประเมินและคัดเลือกนักเรียน 
 ในการด าเนินการประเมินนักเรียนให้ใช้เอกสารในการประเมินและคัดเลือกนักเรียน ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ แบบรำยงำน มี ๒ ชุด คือ 

๑)  แบบรายงาน ก. เป็นแบบรายงานตนเองของนักเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้เขียนรายงาน 
ด้วยตนเอง) 

๒)  แบบรายงาน ข. เป็นแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพ้ืนฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น   
ของนักเรียน ให้สถานศึกษาเป็นผู้เสนอข้อมูล 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมิน มี ๒ ชุด  คือ 
๑)  แบบ พร.๑ เป็นแบบประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐาน และกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน  
๒)  แบบ พร.๒ เป็นแบบสรุปการประเมินนักเรียน  

 
๓.๔  กำรประเมินและคัดเลือกนักเรียน   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานก าหนดวิธีการคัดเลือกนักเรียน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะประกาศเป็นปี ๆ ไป โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกแต่ละระดับด าเนินการประเมินตาม
แบบประเมิน พร.๑ โดยใช้ข้อมูลในแบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข. เป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณา แล้ว
บันทึกผลสรุปในแบบ พร.๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
 ๓.๔.๑ สถำนภำพทำงกำรศึกษำ สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้
ในข้อ ๒.๑ 

3.4.2 ผลกำรเรียน ให้สถานศึกษาส่งส าเนาเอกสารที่แสดงผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาในขั้นต่อไป 
 ๓.๔.3 คุณลักษณะพื้นฐำน ให้คณะกรรมการในแต่ละขั้นตอนที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นประเมินนักเรียน 
ตามแนวทางและขอบเขตของคุณลักษณะพ้ืนฐาน โดยให้คะแนนเป็นระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ และ ๔   
ตามแบบประเมินด้านคุณลักษณะพ้ืนฐานของนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (พร.๑) ข้อ ๑ 
 ๓.๔ .4  กิ จกรรม/ผลงำนดี เด่ น  ให้คณะกรรมการระดับสถานศึ กษาคั ด เลื อก นักเรี ยน  
โดยให้นักเรียนเขียนบรรยายในแบบรายงานตนเอง (แบบรายงาน ก.) ด้วยตนเอง และสถานศึกษาบรรยายตาม
แนวทางในการประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเด่น ในแบบบันทึกข้อมูลกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน (แบบ
รายงาน ข.) เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการในขั้นตอนต่อไปพิจารณาหรือให้คะแนน หลักฐานหรือร่องรอยของ
กิจกรรม/ผลงานดีเด่นจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้นพฤติกรรม กิจกรรม/ผลงานว่าดีเด่นจริงหรือไม่อย่างไร 
และจะต้องเป็นกิจกรรม/ผลงานของนักเรียนผู้นั้นที่สะสมต่อเนื่องมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ ใน 
ระดับการศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมิน 
 คณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละขั้นตอนทั้งจากระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด จนถึง 
ระดับกลุ่มจังหวัด จะต้องพิจารณาตัดสินและคัดเลือกนักเรียน เพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทานหรือให้ได้ รางวัล
ชมเชย โดยให้คณะกรรมการสรุปผลการประเมินนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนั้น  ในแบบสรุป พร.๒ เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้คณะกรรมการในขั้นตอนต่อไปพิจารณา  
 กล่าวโดยสรุป ในการประเมินและคัดเลือกในระดับต่าง ๆ นั้น จะต้องจัดท าแบบประเมินดังนี้ 
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ระดับสถำนศึกษำ ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. สถานศึกษา  ให้นักเรียนเขียนรายงานตนเอง ตามแบบรายงาน ก. และจัดท าแฟ้มสะสมงานของตนเอง 
 ๒. สถานศึกษา กรอกข้อมูลทั่วไป และจัดท าแบบบันทึกข้อมูลกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน   
ตามแบบรายงาน ข.  
 ๓. สถานศึกษา ประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานและประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน        ตาม
แบบ พร.๑   
 ๔. สถานศึกษา สรุปผลการให้คะแนนคุณลักษณะพ้ืนฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน                ใน
แบบ พร.๑ 
 ๕. สถานศึกษา สรุปผลการประเมินและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนผู้นั้น ว่าสมควรจะได้รับรางวัล
พระราชทานหรือรางวัลชมเชยเพราะเหตุใดในแบบ พร.๒   

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเมินนักเรียนตามแบบ
ประเมิน พร.๑ และสรุปตามแบบ พร.๒ พร้อมทั้งรวบรวมแบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. และแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนทั้งหมด ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด  
 ระดับจังหวัด  ให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ประเมินนักเรียนตามแบบประเมิน พร.๑ และ
สรุปตามแบบ พร.๒ พร้อมทั้งรวบรวมแบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. และแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทั้งหมด
เพ่ือน าเสนอระดับกลุ่มจังหวัด 

ระดับกลุ่มจังหวัด ให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ประเมินนักเรียนตามแบบประเมิน  
พร.๑ และสรุปตามแบบ พร.๒ พร้อมทั้งรวบรวมแบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. และแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนทั้งหมด เพ่ือน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ** ทุกระดับจะต้องแนบแบบประเมิน พร.๑ และแบบสรุป พร.๒ พร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาของสถานศึกษา (แบบรายงาน ก. และ ข.) ส่งประกอบแนบไปทุกขั้นตอนของการประเมินคัดเลือก
ด้วย ** 
 

  ๔. ขอบเขตกำรประเมิน 
ในการประเมินนักเรียนเพ่ือคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานนั้น คณะกรรมการประเมินจะประเมิน

นักเรียน ๒ ด้าน รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้ 
ด้ำนที่ ๑ กำรประเมินคุณลักษณะพื้นฐำนของนักเรียน มีจ านวน ๓ รายการ ได้แก่  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
1.2 การมีทักษะการจัดการและการท างาน  
1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ด้ำนที่ ๒ กำรประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรียน ให้นักเรียนระบุชื่อกิจกรรม/ผลงานที่
น าเสนอ จ านวน ๓ รายการ โดยคณะกรรมการประเมินจะพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏ ๔ ประเด็น คือ   

2.1 คุณประโยชน์ 
2.2 คุณภาพ 
2.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
2.4 การเผยแพร่ผลงาน  
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5. วิธีประเมินและกำรให้คะแนน 
 

๕.๑ กำรจัดท ำข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ 
เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่ผู้ถูกประเมิน ให้นักเรียนเขียนรายงานด้วย

ลายมือของตนเองในแบบรายงาน ก. และให้สถานศึกษาจัดท าแบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรมรวมทั้งกิจกรรม/ผลงาน
ดีเด่นของนักเรียนตามแบบรายงาน ข. ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินใช้แบบรายงานทั้ง ๒ ฉบับ เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นหรือเป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพ้ืนฐาน รวมทั้งกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
ของนักเรียน  

รายการต่าง ๆ ในแบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข. ให้สถานศึกษาด าเนินการกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ดังนี้ 
๕.๑.๑ แบบรำยงำน ก. (แบบรำยงำนตนเองของนักเรียน) 

ให้นักเรียนเขียนรายงานด้วยตนเองในแบบรายงาน ก. ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ ประกอบด้วย
หัวข้อต่อไปนี้ 

-  ชื่อ นามสกุล ชื่อบิดาและมารดา 
-  ชื่อสถานศึกษา ชั้นเรียน แผนการเรียน 
-  ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน 
-  ผลงานหรือกิจกรรมที่ท าแล้วและเกิดภาคภูมิใจ ได้รับการยกย่อง ได้รับรางวัล  
-  คติประจ าใจ ความคาดหวังในอนาคต ฯลฯ 

๕.๑.๒  แบบรำยงำน ข. (แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐำน รวมทั้งกิจกรรม/ผลงำนดีเด่น)                  
 ให้สถานศึกษาเขียนบรรยายพฤติกรรมด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน รวมทั้งกิจกรรม/ผลงานดีเด่น

ของนักเรียนในแบบบันทึกข้อมูล ตามแนวทางดังนี ้
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กิจกรรมดีเด่นและผลงำนดีเด่น หลักฐำนและหรือกรณีตัวอย่ำง 
ด.ช/ด.ญ….มีพฤติกรรมดีเด่นที่แสดงออกอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอในช่วงที่ศึกษาอยู่ระดับ...(ท่ีส่งเข้ารับการ
ประเมิน) จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องจากครู เพื่อนร่วม
ชั้นเรียน/โรงเรียนและได้รับการชื่นชมจากท้องถิ่น ชุมชน
แต่ละด้าน ดังนี้   
1. คุณลักษณะพื้นฐำน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

๑.๒ การมีทักษะการจัดการและการท างาน 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

๑.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
๒. กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น 

ระบุชื่อกิจกรรม/ผลงานที่นักเรียนน าเสนอจ านวน  ๓ 
รายการเป็นอย่างน้อย 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

เขียนบรรยายโดยยกกรณีตัวอย่าง และหรือ
เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนผู้นี้มี
พฤติกรรมดีเด่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
จนเป็นที่ยกย่องและได้รับการยอมรับจากเพ่ือน 
คร-ูอาจารย์ หรือจากท้องถิ่น ชุมชน พร้อมทั้ง
แนบหลักฐานประกอบ เช่น  ชิ้นงานหรือผลงาน 
เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร เอกสารต่าง ๆ    
ค าบอกเล่าของบุคคล ภาพถ่าย ฯลฯ พฤติกรรม
ดีเด่นแต่ละด้านจะมีเกณฑ์การพิจารณาหลักฐาน
หรือร่องรอย ประกอบด้านละ ๓ แหล่งข้อมูล
เป็นอย่างน้อย 

 
คณะกรรมการประเมินจะพิจารณาพฤติกรรม กิจกรรมและผลงานดีเด่นของนักเรียน โดยใช้แบบรายงาน

ตนเองของนักเรียน (แบบรายงาน ก.) และแบบบันทึกข้อมูลแสดงพฤติกรรมดีเด่นของนักเรียน (แบบรายงาน ข.) 
เป็นพ้ืนฐานประกอบกับการตรวจสอบหลักฐานหรือร่องรอยตามแบบบันทึกข้อมูลนั้น  
 
๕.๒ รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน 

การประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียนเพ่ือคัดเลือกให้รับรางวัล
พระราชทาน (ตามแบบ พร.๑) มีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๒.๑ คุณลักษณะพื้นฐำน 
ในการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานของนักเรียนนั้น คณะกรรมการประเมินพึงพิจารณาขอบเขต

ของคุณลักษณะพ้ืนฐานของนักเรียนที่เข้ารับการประเมินแต่ละระดับ ดังนี้ 
1) ระดับประถมศึกษำ ให้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการจัดการและการท างาน 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดังรายละเอียดในค าอธิบายระดับคุณภาพ) รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียน
กระท าในชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกัน และการท าประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งท่ีบ้านและที่สถานศึกษา  
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2) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ให้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการจัดการและ
การท างาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดังรายละเอียดในค าอธิบายระดับคุณภาพ) รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่
นักเรียนกระท าในชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกัน และการท าประโยชน์เพ่ือสังคม ทั้งที่บ้าน ที่สถานศึกษา และ
ในท้องถิ่น  

 3) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการจัดการ
และการท างาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดังรายละเอียดในค าอธิบายระดับคุณภาพ) รวมถึงกิจกรรม 
ต่าง ๆ ทีน่ักเรียนกระท าในชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันและการท าประโยชน์เพ่ือสังคมทั้งที่บ้าน ทีส่ถานศึกษา 
และในชุมชน   

คุณลักษณะพ้ืนฐานที่จะประเมินนักเรียนจ านวน ๓ รายการนั้น แต่ละรายการมีเกณฑ์การให้
ระดับคะแนนเป็น ๔ ระดับ ดังรายละเอียดของรายการประเมิน ค าอธิบายแนวทางการให้ระดับคะแนนแต่ละ
ระดับคุณภาพ รวมทั้งวิธีประเมินและแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
จากการเรียนรู้และฝึกฝนอบรมจากสถานศึกษา ประกอบด้วย ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ๔) 
พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  อ่านถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้ชัดเจน สามารถสรุปความ ตีความ 
ขยายความได้ สรุปสาระส าคัญจากการอ่านได้ 

 เขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา สื่อความหมาย ใช้ภาษาที่สละสลวย สามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารได้ตรงประเด็นที่ก าหนด เข้าใจง่าย มีแนวคิดท่ีน่าสนใจ ประทับใจ โดดเด่น อย่างน้อย 
2 ภาษา 

 คิดค านวณถูกต้องตามระดับชั้นได้ดเียี่ยม 
 อธิบายหรือน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการคิดวิเคราะห์ระดับสูง  

และคิดเชิงบวก สามารถเชื่อมโยงและสรุปหลักการเป็นของตนเองได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล รอบคอบ พัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  

 เข้าใจ รู้เท่าทัน สามารถใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (social network) ไดถู้กต้องและ
สร้างสรรค์ และแนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

 มีทักษะขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสืบค้น
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย และมีวิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่เชื่อถือได้ น าความรู้มาสร้างสรรค์ชิ้นงาน เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานได้ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้     



                                    คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
                                                                              มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย           ๑๖ 

 ๑๖ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 มีความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้จากพ้ืนฐานเดิม ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะ   

ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
3  อ่านถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้ชัดเจน สามารถสรุปความ ตีความ 

ขยายความได้ 
 เขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและการสื่อความหมาย สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 

ได้ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย  
 คิดค านวณถูกต้องตามระดับชั้นได้ดมีาก 
 อธิบายหรือน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยง 

สรุปเหตุการณ์ โดยใช้กระบวนการคิด  
 เข้าใจ รู้เท่าทัน สามารถใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (social network) ได้ถูกต้อง และ

แนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 
 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้      

2  อ่านถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้ชัดเจน  
 เขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและการสื่อความหมาย  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตรง

ประเด็น    
 คิดค านวณถูกต้องตามระดับชั้นได้ดี  
 อธิบายหรือน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานได้ชัดเจน มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปเหตุการณ์  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 เข้าใจและรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (social network) ได้ถูกต้อง 
 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศที่หลากหลาย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้      

1  อ่านถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้  
 เขียนไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา แต่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตรงประเด็น  
 คิดค านวณถูกต้องตามระดับชั้นได้พอใช้ 
 อธิบายหรือน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานได้โดยต้องได้รับค าแนะน าจากผู้อ่ืนจึงจะสามารถ

ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
 เข้าใจและรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (social network) ได้ถูกต้อง 
 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศที่หลากหลาย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 



                                    คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
                                                                              มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย           ๑๗ 

 ๑๗ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหลักฐานที่สถานศึกษาด าเนินการ 
๒. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน สมุดงาน สมุดแบบฝึกหัด สมุดบันทึกประจ าวัน ฯลฯ ของนักเรียน 
๓. ประเมินจากผลงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติในขณะสัมภาษณ์ เช่น อ่าน เขียนข้อความหรือเรื่องราว แสดง

การคิดค านวณ หรือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้คณะกรรมการเห็นประจักษ์ตามความเหมาะสม 

1.2 กำรมีทักษะกำรจัดกำรและกำรท ำงำน 
กำรมีทักษะกำรจัดกำรและกำรท ำงำน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการสร้างสรรค์

ผลงาน มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา และร่วมมือกับเพ่ือนในการท างานอย่างเห็นคุณค่า ประกอบด้วย       
๑) ความสามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการท างาน  ๒) ความสามารถท างานเป็นกลุ่มและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  ๓) การเห็นความส าคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต  และ ๔) ความสามารถในการ
น าทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี มาใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ ศึกษารายละเอียด วางแผนตัดสินใจสร้างงาน มีขั้นตอน 
การท างานชัดเจน สามารถปฏิบัติตามแผนได้ มีการตรวจสอบประเมินการท างานและสรุป
รายงานผลส าเร็จได้ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป็นผู้น าและรวบรวมกลุ่มเพ่ือนให้ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีในกลุ่ม ให้ข้อคิดเห็นและแสดงความสามารถเด่นชัด ให้ความร่วมมือในการท างาน รับฟัง
ความคิดเห็นและยอมรับความสามารถของผู้อ่ืน ปฏิบัติงานต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

 มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เห็นความส าคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต ตั้งใจ  
ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพสุจริต 

 เลือกใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี     
มาใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการท างานได้
เหมาะสมกับงานและสภาพแวดล้อม 

 ๓  ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ วางแผนตัดสินใจสร้างงาน มีขั้นตอนการท างาน   
   ชัดเจน สามารถปฏิบัติตามแผนได้ มีการตรวจสอบประเมินการท างาน และสรุปรายงาน   
   ผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป็นผู้น าในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม

ปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ทั้งในด้านความคิดเห็นและด้านความสามารถ  
ให้ความร่วมมือในการท างาน รับฟังความคิดเห็นและยอมรับความสามารถของผู้อ่ืน 

 มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เห็นความส าคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต  
   สนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพสุจริต 
 เลือกใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาใช้ใน 
   การท างานให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการท างานได้เหมาะสม 
   กับงานและสภาพแวดล้อม 



                                    คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
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 ๑๘ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๒  ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ มีข้ันตอนการท างาน ตรวจสอบ และสรุปรายงานผลการท างาน 

 เป็นผู้ร่วมงานในการท างาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นและยอมรับความสามารถ
ของผู้อ่ืน 

 มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เห็นความส าคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพ และเรียนรู้
เกี่ยวกับงานอาชีพสุจริต 

 เลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประหยัดเวลา 
และค่าใช้จ่ายในการท างานได้เหมาะสม 

๑  มีการท างาน ตรวจสอบ และสรุปรายงานผลการท างาน 
 เป็นผู้ร่วมงานในการท างาน รับฟังความคิดเห็นและยอมรับความสามารถของผู้อื่น 
 มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เห็นความส าคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต  
 เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการท างาน 
   ได้เหมาะสม 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑. ประเมินจากผลงานตามบริบทจริงของสถานศึกษาและวิธีน าเสนอผลงาน 
๒. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน สมุดงาน สมุดแบบฝึกหัด หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของนักเรียน 
๓. สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเพ่ือนนักเรียน 

 
๑.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่
สังคมต้องการทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมีจิตส านึกที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ประกอบด้วย ๑) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามหลักสูตร
และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด  ๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) การยอมรับ
เหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น ๔) มีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้น า  มีความม่ันใจในตนเอง        ๕) 
มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด อบายมุขและภัยอันตรายต่าง ๆ  และ ๖) 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีสุขภาพจิตที่ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี 
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    ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับ
ถือ  
อย่างต่อเนื่องและภาคภูมิใจ 

 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง และด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด   
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ แบ่งปันสิ่งของ และอาสาท างานด้วยความมุ่งมั่นเต็มใจ 

 ตั้งใจ แสวงหา ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบการท างาน และมุ่งท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถน า    
   ภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างได ้  

ให้ค าแนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 
 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รู้จักการถนอม   

รักษา น ากลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์หรือน าสิ่งอ่ืนมาทดแทน และเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน 

 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ตัดสินใจด้วยตนเองและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ แนะน าหรืออธิบายให้ผู้อ่ืน ยอมรับ ให้เกียรติ 
และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 เข้าใจหลักการปฏิบัติตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ปฏิบัติตนได้เหมาะสม เป็นแบบอย่างได้ 

 มีความเป็นผู้น า พัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ มั่นใจในตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในสถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี  

 มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ รู้เท่าทัน แก้ปัญหา 
และปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขต่าง ๆ อุบัติภัย อุบัติเหตุ การทะเลาะ
วิวาท ปัญหาทางเพศ โดยปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง แนะน า และสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ่ืน
ได ้   

 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสม ใช้วาจา
สุภาพ กิริยาเรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส ออกก าลังกายหรือเข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายเป็น
ประจ า อธิบายและให้ค าแนะน าวิธีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง 
รณรงค์ เผยแพร่การดูแลสุขภาพให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้เหมาะสม 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 
 

3  รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และเข้ารว่มกิจกรรมหรือปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
สม่ าเสมอ 
 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง และด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา 

แบ่งปันสิ่งของ อาสาท างาน และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
 ตั้งใจ แสวงหา ศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

รับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ  
 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถน า 

ภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้ และสามารถ 
   แนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 
 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รู้จักการถนอม   

รักษา น ากลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์หรือน าสิ่งอ่ืนมาทดแทน และเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนาชุมชน 
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ตัดสินใจด้วยตนเองและน าไปใช้ 
   ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ แนะน าหรืออธิบายให้ผู้อ่ืนยอมรับ 
   ตลอดจนยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
 เข้าใจหลักการปฏิบัติตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ

ปฏิบัติตนได้เหมาะสม เป็นแบบอย่างได้ 
 มีความเป็นผู้น า ปรับปรุงและพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ มั่นใจในตนเอง  มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี  
 มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ รู้เท่าทัน สามารถ

แก้ปัญหา ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขต่าง ๆ อุบัติภัย อุบัติเหตุ  
การทะเลาะวิวาท ปัญหาทางเพศ และสามารถให้ค าปรึกษา    
 สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีบุคลิกภาพท่ีดี  ใช้วาจาสุภาพ เรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส 

ออกก าลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายสม่ าเสมอ อธิบายวิธีการรักษาสุขภาพให้
แข็งแรงได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง รณรงค์ เผยแพร่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามโอกาส  

2  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
 ซื่อสัตย์ สุจริต  ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง และด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา   
   แบ่งปันสิ่งของ และอาสาท างานด้วยความเต็มใจ 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 ตั้งใจ แสวงหา ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รับผิดชอบที่จะท างานให้ส าเร็จ  
 
 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถน า   
   ภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้ 
 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รู้จักการถนอม  

รักษา น ากลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์หรือน าสิ่งอ่ืนมาทดแทน และเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนาในชุมชน  
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ตัดสินใจด้วยตนเองและน าไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ ตลอดจนยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความเป็นผู้น า ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มั่นใจในตนเอง  มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา ได้รับการยอมรับ 

 เข้าใจหลักการปฏิบัติตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติ
ได้ 

 มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยในบางสถานการณ์ รู้เท่าทัน สามารถ
แก้ปัญหา ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขต่าง ๆ อุบัติภัย อุบัติเหตุ        
การทะเลาะวิวาท ปัญหาทางเพศ  

 สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีบุคลิกภาพท่ีดี ใช้วาจาสุภาพ เรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส 
เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายบ่อยๆ อธิบายวิธีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้ถูกต้อง 

 1  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ   
 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง และด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา   
   และอาสาท างานด้วยความเต็มใจ 
 ตั้งใจ แสวงหา ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รับผิดชอบในการท างาน  
 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ    
   การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย  
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รู้จักการถนอม  

รักษา น ากลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์หรือน าสิ่งอ่ืนมาทดแทน   
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ตัดสินใจด้วยตนเองและน าไปใช้ ใน     
   ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 



                                    คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
                                                                              มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย           ๒๒ 

 ๒๒ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น า สร้างความมั่นใจในตนเอง  พัฒนาความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ให้ตนเอง กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
ร่วมงานหรือกิจกรรมในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา  
 เข้าใจหลักการปฏิบัติตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตาม

ได้ 
 

 มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา อบายมุขต่าง ๆ อุบัติภัย อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ปัญหาทางเพศ  
 สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีบุคลิกภาพที่ดี  ใช้วาจาสุภาพ เรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส      

ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายตามความพอใจ  
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 

๑. สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเพ่ือนนักเรียน 
๒. ตรวจสอบแฟ้มสะสมงาน และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดบันทึกความดี เกียรติบัตร

หรือรางวัลต่างๆ  
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
๕.๒.๒ กิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรียน  

การประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณากิจกรรม/
ผลงานดีเด่นที่นักเรียนน าเสนอเพียง ๓ รำยกำร แต่ให้มีความหลากหลาย เช่น ด้านวิชาการ                   ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น โดยให้พิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน     ๔ 
ประเด็น ได้แก่ ๑) คุณประโยชน์ ๒) คุณภาพ ๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ๔) การเผยแพร่ผลงาน ซึ่งมี
รายละเอียดค าอธิบายระดับคุณภาพ ดังนี้ 
           ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  คุณประโยชน์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาวะแวดล้อม และ
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพ่ือส่วนรวมในกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ  
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศหรือนานาประเทศ 

 คุณภาพ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ
คัดเลือกส่งเข้าประกวดแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่ม
นักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 
ภูมิภาค ระดับประเทศหรือนานาประเทศ  

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นเกิดจากการรวบรวม ผสมผสาน เชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์เดิมที่หลากหลายมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ 
พัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่มีรายละเอียดซับซ้อน มีผลงานแปลกใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง



                                    คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
                                                                              มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย           ๒๓ 

 ๒๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

และสังคม โดยสามารถบอกรายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือผลงานที่น าเสนอได้ชัดเจน
น่าเชื่อถือ 

 การเผยแพร่ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นมีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศหรือนานาประเทศ 

๓  คุณประโยชน์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาวะแวดล้อม และ
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพ่ือส่วนรวมในกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ  
จังหวัด ภูมิภาค  

 คุณภาพ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ
คัดเลือกส่งเข้าประกวดแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากกลุ่ม
นักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 
ภูมิภาค  

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นเกิดจากการรวบรวม ผสมผสาน เชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ พัฒนาและ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่มีรายละเอียดซับซ้อน มีผลงานแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถบอก
รายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือผลงานที่น าเสนอได้ 

 การเผยแพร่ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นมีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค  

๒  คุณประโยชน์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาวะแวดล้อม และ
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพ่ือส่วนรวมในกลุ่มเพ่ือนนักเรียน ได้รับผลดีเป็นที่
ยอมรับในระดับสถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 

 คุณภาพ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นประสบความส าเร็จ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าประกวด
แข่งขันในระดับสถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นเกิดจากการเชื่อมโยงความรู้ของตนเองกับ
ประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ผนวกกับการชี้แนะของผู้อื่นบางส่วน พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ 
ที่ไม่ซับซ้อน ผลงานเกิดประโยชน์อยู่บ้าง สามารถบอกรายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือ
ผลงานทีต่นน าเสนอได้ 

 การเผยแพร่ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นมีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มนักเรียน ระดับสถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 

๑  คุณประโยชน์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือสภาวะแวดล้อม 
หรือเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการส่วนรวมกลุ่มเพ่ือนและนักเรียน ได้รับผลดีเป็นที่
ยอมรับในระดับสถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ 

 คุณภาพ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นประสบความส าเร็จ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าประกวด
หรือแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ 



                                    คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
                                                                              มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย           ๒๔ 

 ๒๔ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นเกิดจากการเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์
เดิมของตนเอง สร้างเป็นความรู้ใหม่ผนวกกับการชี้แนะของผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่ ริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ 
ทีไ่ม่ซับซ้อน สามารถบอกรายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือผลงานที่ตนเองน าเสนอได้ 

 การเผยแพร่ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นได้รับการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ในระดับสถานศึกษา  
ชุมชน อ าเภอ 

 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน เช่น เอกสารค าสั่งแต่งตั้ง เกียรติบัตร รางวัลจากการประกวด การแข่งขัน
ต่าง ๆ เป็นต้น 

๒. สัมภาษณ์กลุ่มเพ่ือนนักเรียน ผู้ร่วมงาน/กิจกรรม ครู 
๓. วิเคราะห์จากรายงานผลการท างาน กิจกรรม โครงการ ผลงานต่าง ๆ 
๔. การน าเสนอผลงาน 

 
๕.๓ วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 

ในการประเมิน คณะกรรมการประเมินต้องใช้การประเมินหลายวิธี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานให้ครอบคลุม ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ พิจารณาสรุปผลการประเมินของนักเรียนแต่ละ
รายที่เข้ารับการประเมิน เช่น 

๑) สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน เพ่ือนๆ ของนักเรียน ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง 
หรือผู้ที่นักเรียนร่วมท ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน  

2) สังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก เช่น การพูดจา กิริยามารยาท การแต่งกาย บุคลิกลักษณะ  
การแสดงความสามารถพิเศษ (เช่น เป็นนักพูด นักดนตรี นาฏศิลป์ เล่าประสบการณ์การท าโครงการที่แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ลงมือปฏิบัติตัวอย่างกิจกรรมที่มีส่วนร่วมพัฒนา ฯลฯ) รวมถึงสังเกตสุขภาพ  
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและใจ หรือสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เป็นต้น  

3) ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานพฤติกรรมของนักเรียน รายงานผลการ
เรียนของนักเรียน แฟ้มสะสมผลงานดีเด่น รายงานโครงการที่นักเรียนริเริ่มสร้างสรรค์  และด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาห้องเรียน โรงเรียน ท้องถิ่นหรือชุมชน โล่ เกียรติบัตรต่าง ๆ ฯลฯ  

 
๕.๔ กำรสรุปผลกำรประเมินของนักเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน (ตำมแบบ พร.๒) 

ในทุกขั้นตอน ให้สรุปข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินที่มีต่อนักเรียนที่เข้ารับการประเมินว่าเพราะ
เหตุใดจึงเห็นว่านักเรียนที่เสนอมานี้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย  

 
๖. ขั้นตอนกำรจัดท ำคะแนนและเกณฑ์กำรพจิำรณำคัดเลอืก 
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๖.๑ ขั้นตอนกำรจัดท ำคะแนน 
เมื่อคณะกรรมการประเมินแต่ละคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและรวมคะแนนแต่ละ

ด้านไว้แล้ว ให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่วมกันให้ได้ข้อยุติ และสรุปผลการประเมินในแบบ
สรุปผล (อยู่แผ่นหลังสุดของแบบประเมิน) ดังนี้  

๑. ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการแต่ละคน 
๒. หาผลรวมของคะแนนแต่ละรายการของกรรมการทั้งชุด 
๓. หาค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินการผ่านเกณฑ์ข้อที่ ๑ โดยการน าคะแนน

ของกรรมการแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนผลรวมของแต่ละรายการจากข้อ ๒ ตั้ง หารด้วยผลคูณของจ านวน
กรรมการทั้งหมดกับจ านวนรายการประเมินของข้อนั้น ๆ (ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่งไม่ปัดเศษ)  ตัวอย่าง รายการ
ที่ ๑.๑ ได้คะแนนรวม ๑๘  จ านวนกรรมการ ๕ คน (๑๘ ÷ ๕)  =  ๓.๖๐ 

๔. น าค่าเฉลี่ยแต่ละรายการ (ผลจากข้อ ๓) รายการที่ ๑.๑ ถึง ๑.๓ มารวมกัน แล้วหารด้วย ๓ ได้เป็น
ค่าเฉลี่ยของการประเมินด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน (A) ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยรายการที่ ๑.๑ ถึงรายการที่ ๑.๓ เท่ากับ   
(๓.๖๐ + ๓.๔๐ + ๔.๐๐) ÷ ๓  =  ๓.๖๖  (ไม่ปัดเศษ) 

๕. หาค่าเฉลี่ยของการประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเด่น เช่นเดียวกับข้อ ๓ 
๖. น าค่าเฉลี่ยแต่ละรายการ (ผลจากข้อ ๕) รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ มารวมกันแล้วหารด้วย ๓  

ได้ค่าเฉลี่ยของการประเมินกิจกรรมหรือดีเด่น (B) ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยรายการที่  ๑ ถึงรายการที่ ๓ เท่ากับ  
(๓.๘๐ + ๓.๒๐+๓.๖๐) ÷ ๓ =  ๓.๕๓ 

๗. หาค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียนโดยน าผลรวมของค่าเฉลี่ยของการประเมินด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
(A) รวมกับค่าเฉลี่ยของการประเมินกิจกรรมหรือผลงานดีเด่น (B) หารด้วย ๒ ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน + ค่าเฉลี่ยของการประเมินกิจกรรมหรือผลงานดีเด่น เท่ากับ ๓.๖๖ + ๓.๕๓  
= ๗.๑๙ ÷ ๓ =  ๓.๕๙  

จากนั้น น าผลไปใช้ในการพิจารณาและอภิปรายเพ่ือคัดเลือกนักเรียนว่าสมควรเสนอให้เข้ารับรางวัล
พระราชทานหรือสมควรได้รับรางวัลชมเชย และคณะกรรมการจะต้องสรุปความคิดเห็นในภาพรวมว่าเหตุใด
นักเรียนจึงสมควรได้รับรางวัลนั้น 
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ตัวอย่ำง สรุปกำรให้คะแนนของคณะกรรมกำรในแบบ พร. ๑ 
ใช้สรุปผลการประเมิน เด็กชำยวินัย ใจเที่ยง จากคณะกรรมการ ๕ คน แสดงในตาราง ดังนี้ 

 

รำยกำรประเมิน 
(จ ำนวนรำยกำร) 

คะแนนของกรรมกำรคนที ่ ผลรวม
ของ

คะแนนแต่
ละรำยกำร 

ค่ำเฉลี่ยแต่
ละรำยกำร หมำยเหตุ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. คุณลักษณะพื้นฐำน  (๓ ข้อ)         

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ ๑๘ ๓.๖๐ (๑๘÷๕) 

๑.๒  การมีทักษะการจัดการและการท างาน  ๔ ๓ ๓ ๓ ๔ ๑๗ ๓.๔๐ (๑๗÷๕) 

๑.๓  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๔.๐๐ (๒๐÷๕) 

รวมคะแนนคุณลักษณะพื้นฐำน ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๕๕ ๓.๖๖ A 

๒.  กิจกรรม /ผลงำนดีเด่น (๑๒ ข้อ)         

๒.๑ รายการที่ ๑     ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๑๙ ๓.๘๐  (๑๙÷๕) 

๒.๒ รายการที่ ๒     ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑๖ ๓.๒๐  (๑๖÷๕) 

๒.๓ รายการที่ ๓     ๔ ๓ ๓ ๔ ๔ ๑๘ ๓.๖๐  (๑๘÷๕) 

รวมคะแนนกิจกรรม /ผลงำนดีเด่น ๑๑  9 ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๕๓ ๓.๕๓         B 

คะแนนเฉลี่ยรวม  (A + B) ÷ ๒ ๓.๕๙        C 
 

 

เมื่อพิจารณาคะแนนของเด็กชายวินัย ใจเที่ยง พบว่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะพื้นฐาน (A) และคะแนน
กิจกรรม/ผลงานดีเด่น (B) ผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ทั้ง ๒ ด้าน) และเมื่อน าคะแนนเฉลี่ยทั ้ง ๒ ด้าน     
มาหาค่าเฉลี่ยผลการประเมินได้ ๓.๕๙ (C) แสดงว่าผ่านเกณฑ์การรับรางวัลพระราชทาน (เพราะได้
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๓.๕๐) สรุปได้ว่าเด็กชายวินัย ใจเที่ยง มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน ถ้าเป็นผู้ได้คะแนนสูง
ที่สุดในกลุ่มผู้แข่งกันกลุ่มเดียวกัน  

 

 

 

 

   

   

   

(๓.๖๖ + ๓.๕๓) ÷ ๒  =  ๓.๕๙ 
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๖.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
1) นักเรียนที่มีสิทธิ์รับรำงวัลพระรำชทำน จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๒. ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ และ 
ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๓. ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น (ในแบบ พร.๑)  
ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  

๔. ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการ  
แต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน  

2) นักเรียนที่มีสิทธิ์รับรำงวัลชมเชย  
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นล าดับที่ ๒ และ ๓ จะได้รับรางวัลชมเชย  (มี ๒ รางวัล) ซึ่งต้องผ่าน 

การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้  
๑. ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และ 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
๒. ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และได้คะแนน

เฉลี่ยรวมทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 
หมำยเหตุ 

๑. คณะกรรมการประเมินที่ด าเนินการประเมินในแต่ละขั้นตอนจะต้องตัดสินผลการคัดเลือก พร้อมทั้ง  
ส่งเอกสารประกอบมาให้ครบถ้วน  

๒. ให้คณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือกสรุปบันทึกผลการคัดเลือกลงในแบบสรุปพฤติกรรมและผลงาน
ดีเด่นของนักเรียน  

๓. คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานจะเป็น 
ผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกทุกระดับ ทุกขนาด เป็นขั้นตอนสุดท้าย แล้วจึงเสนอผลให้กระทรวงศึกษาธิการ
ลงนามและประกาศผลต่อไป 
 

 



คณะผู้รับผิดชอบ 
 
 
ทีป่รึกษา 

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.พีระ  รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ดร.มธุรส  ประภาจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสุอารีย์  ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ดร.ฉัตรชัย  หวังมีจงมี นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวอนงนาฏ  อินกองงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 

 



คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ISBN    : 978-974-477-052-3 
พิมพ์ครั้งที่ 1   : มิถุนายน 2553  จ านวนพิมพ์ 35,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 2   : สิงหาคม 2555  จ านวนพิมพ์ 15,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 3   : กรกฎาคม 2556  จ านวนพิมพ์ 15,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 4   : สิงหาคม 2557  จ านวนพิมพ์ 15,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 5   : สิงหาคม 2559  จ านวนพิมพ์ 10,200 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 6   : กรกฎาคม 2560  จ านวนพิมพ์ 10,200 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 7   : สิงหาคม 2561  จ านวนพิมพ์ 25,800 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 8   : กันยายน 2562  จ านวนพิมพ์   6,000 เล่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิขสิทธิ์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 
 

พิมพ์ที่  โรงพิมพ์ชุมนมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร. 0-2561-4567 โทรสาร 0-2579-5101 

นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2562  



 

(ลงช่ือ).....................................................................ผู้รายงาน 
            (................................................................) 
                             หวัหน้าสถานศกึษา 
      วนัท่ี........... เดือน................................พ.ศ.................  

แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕....... 
 

ข้อมูลทั่วไป 
(สถานศึกษาเป็นผู้กรอก/รายงาน) 

๑.  ชื่อ – นามสกุล..................................................................................ชั้น..................................... 

๒.  ชื่อสถานศึกษา.................................................................. ถนน................................หมู่ท่ี.......... 
     ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................. 
     รหัสไปรษณีย์  ...........................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................. 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา..................................................เขต.......... กลุ่มจังหวัดท่ี................. 
     สังกัด...................................................................กระทรวง......................................................... 

๓.  ระดับ  ประถมศึกษา               ขนาด     เล็ก      กลาง      ใหญ่  
     (จ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๖) จ ำนวน……………… คน  

  มัธยมศึกษาตอนต้น      ขนาด     เล็ก      กลาง      ใหญ ่

 มัธยมศึกษาตอนปลาย        ขนาด     เล็ก      กลาง      ใหญ ่
    (จ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๓ จ ำนวน…………….คน) 

     (จ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ - ๖ จ ำนวน……………คน) 

๔.  จ านวนครู/อาจารย์ท้ังหมด.............คน (ข้าราชการ จ านวน.............คน, อัตราจ้าง จ านวน...........คน) 
๕.  ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...............ถนน..........................................ต าบล/แขวง..................................  
     อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์ ………….………….…… 
     โทรศัพท์...................................................... 
     ชื่อบิดา.......................................................................................อาชีพ...........................................  
     ชื่อมารดา....................................................................................อาชีพ............................................ 

 ชื่อผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา) ...................................................อาชีพ...........................   
๖. พฤติกรรมและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน ท่ีอยู่ในข่ายรับรางวัลพระราชทาน 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
                    ขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

    
 
 
 
 

 

รวม…………คน 

ติดรูปถ่าย
นักเรียน 

*** โปรดศกึษาระเบียบและประกาศฯ ให้ละเอียดก่อน เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง *** 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 แบบประเมินของกรรมการชื่อ ..................................................(ตัวบรรจง) 
 หรือแบบสรุปคะแนนของกรรมการ 
       ระดับ   เขตพื้นท่ีการศึกษา     จังหวัด       กลุ่มจงัหวัด 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนท่ีการเดินทางไปสถานศึกษา 
(เริ่มจากจุดส าคัญของอ าเภอ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงาน ก. 
แบบรายงานตนเองของนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

(นักเรียนเป็นผู้เขียนรายงาน) 

************ 
                ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ถึงปัจจุบัน 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    (ลงชื่อ)......................................................................... 
     (..................................................................) 
                    (ชื่อนักเรียน) 

แบบรายงาน ข. 
 

  

วนัท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ................  



 

แบบรายงาน ข. 
แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น 

ของนักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
(สถานศึกษาเป็นผู้เสนอข้อมูล) 

ชื่อ – นามสกุล............................................................................... ...................ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน.......................... 
ชื่อสถานศึกษา.............................................................อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด.......................... 

คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 

                                (........................................................) 

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ     (ลงชื่อ).............................................กรรมการ 

     (................................................)                    (...........................................)  

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ                  (ลงชื่อ).........................................กรรมการและ     
       (.................................................)           (...........................................) เลขานุการ
  

 

 

 



 

แบบพร. ๑ 
แบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น 

ของนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ปีการศึกษา ๒๕......... 

ชื่อ – นามสกุล.......................................................................................ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน............................... 

ชื่อสถานศึกษา..........................................................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด............................... 

 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. คุณลักษณะพื้นฐาน     
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ     

1. อ่านถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจเรื่องหรือข้อความท่ีอ่านได้ชัดเจน  
2. เขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา สื่อความหมาย อย่างน้อย 2 ภาษา 
3. คิดค านวณถูกต้องตามระดับชั้น     
4. อธิบายหรือน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ 
5. เข้าใจ รู้เท่าทัน สามารถใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)  

ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
6. มีทักษะขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน และ 

เผยแพร่ผลงานได้ 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ไม่น้อยกว่า        

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้      
8. มีความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้จากพ้ืนฐานเดิม ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ 

รวมถึงทักษะต่าง ๆ 

    

   ๑.๒ การมีทักษะการจัดการและการท างาน      
1. มีขั้นตอนการท างานชัดเจน สามารถปฏิบัติตามแผนได้ มีการตรวจสอบประเมิน

การท างานและสรุปรายงาน  
2. ปฏิบัติ งานให้ เป็นที่ ยอมรับของผู้ อ่ืน  รับฟังความคิด เห็นและยอมรับ

ความสามารถของผู้อื่น 
3. มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน เห็นความส าคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพ

สุจริต 
4. เลือกใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ ในการท างานได้เหมาะสม 

กับงาน และสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

    



 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

   ๑.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์     
1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

อย่างต่อเนื่อง 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต และด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
3. มีความเต็มใจในการช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันสิ่งของ และอาสาท างาน          ด้วย

ความเต็มใจ 
4. ตั้งใจ แสวงหา ศึกษา ค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
5. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
7. อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
8. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล 
9. เข้าใจหลักการปฏิบัติตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          

ทรงเป็นประมุข 
10. มีความเป็นผู้น า พัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
11. มีความรู้สึกปลอดภัย เข้าใจ รู้วิธีการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย             ใน

ทุก ๆ สถานการณ์   
12. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ตามวัย มีบุคลิกภาพที่ดี       

    

รวมคะแนนคุณลักษณะพื้นฐาน     

       
บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.  กิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
  ๒.๑ รายการที่ ๑ .......................................................................................... .................................................. 

.................................................................................................................. ................................................................ 

1. คุณประโยชน์      
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สภาวะ
แวดล้อม และเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพ่ือส่วนรวมใน   
กลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ  จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ
หรือนานาประเทศ 

    

2. คุณภาพ      
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่ประสบความส าเร็จ  มีประสิทธิภาพ เป็น
แบบอย่างที่ดี ได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียง 
ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากกลุ่มนักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์    
และบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศหรือนานาประเทศ 

    

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่เกิดจากการรวบรวม ผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์เดิมที่หลากหลายมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  
อย่างมีหลักเกณฑ์ พัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่มีรายละเอียดซับซ้อน        
มีผลงานแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยสามารถบอก
รายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือผลงานที่น าเสนอได้ชัดเจนน่าเชื่อถือ 

    

4. การเผยแพร่ผลงาน     
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีการถ่ายทอด ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ      
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ  จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศหรือนานาประเทศ 

    

รวมคะแนนของรายการที่ ๑     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.  กิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
  ๒.๒ รายการที่ ๒ ............................................................................................................................................ 

.................................................................................... .............................................................................................. 

1. คุณประโยชน์      
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สภาวะ
แวดล้อม และเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพ่ือส่วนรวมใน   
กลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ  จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ
หรือนานาประเทศ 

    

2. คุณภาพ      
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่ประสบความส าเร็จ  มีประสิทธิภาพ เป็น
แบบอย่างที่ดี ได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียง 
ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากกลุ่มนักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์    
และบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศหรือนานาประเทศ 

    

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่เกิดจากการรวบรวม ผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์เดิมที่หลากหลายมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
อย่างมีหลักเกณฑ์ พัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่มีรายละเอียดซับซ้อน        
มีผลงานแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยสามารถบอก
รายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือผลงานที่น าเสนอได้ชัดเจนน่าเชื่อถือ 

    

4. การเผยแพร่ผลงาน      
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีการถ่ายทอด ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ      
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ  จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศหรือนานาประเทศ 

    

รวมคะแนนของรายการที่ ๒     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.  กิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
  ๒.๓ รายการที่ ๓ ............................................................................................................................................  

............................................................................ ...................................................................................................... 

1. คุณประโยชน์      

เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สภาวะ
แวดล้อม และเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพ่ือส่วนรวม        
ในกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ  จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ
หรือนานาประเทศ 

    

2. คุณภาพ      
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่ประสบความส าเร็จ  มีประสิทธิภาพ เป็น
แบบอย่างที่ดี ได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียง 
ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากกลุ่มนักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์    
และบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศหรือนานาประเทศ 

    

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่เกิดจากการรวบรวม ผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์เดิมที่หลากหลายมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่าง
มีหลักเกณฑ์ พัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่มีรายละเอียดซับซ้อน มีผลงาน
แปลกใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยสามารถบอก
รายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือผลงานที่น าเสนอได้ชัดเจนน่าเชื่อถือ 

    

4. การเผยแพร่ผลงาน     
เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ      
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศหรือนานาประเทศ 

    

รวมคะแนนของรายการที่ ๓     

    รวมคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น     

คะแนนเฉลี่ยรวม     

 
 
 
 

  



 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... .............................................................................................. 
.................................................................................... ..............................................................................................  
........................................................... .......................................................................................................................  
.................................................................................... .............................................................................................. 
.................................................................................... ..............................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ............................................................................... ............... 
.................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................. .....................................................................................................................  
.................................................................................... .............................................................................................. 
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................. .....................................................................................................  
.................................................................................... .............................................................................................. 
.................................................................................... ..............................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................... .............................................................................................. 
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................... ...................................................................................................  
.................................................................................... .............................................................................................. 
.................................................................................... ..............................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................... .............................................................................................. 
.................................................................................... ..............................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
.................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................. .....................................................................................................  
.................................................................................... .............................................................................................. 
  



 

 
แบบสรุปคะแนนผลการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ 
                                               ปีการศึกษา ๒๕............ 

ชื่อนักเรียน ..................................................ชื่อสถานศึกษา.................................. จังหวัด.................... 
ขนาด     เล็ก     กลาง     ใหญ่    กลุ่มจังหวัดที่..........  

 สังกัด..............................................................พิจารณาให้ได้ล าดับท่ี.......................... 

รายการประเมิน 
(จ านวนรายการ) 

คะแนนของกรรมการคนที ่ ผลรวมของ
คะแนน     

แต่ละรายการ 

ค่าเฉลี่ย     
แต่ละรายการ หมายเหตุ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. คุณลักษณะพ้ืนฐาน  (3 ข้อ)         

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ (1 ขอ้)         

๑.๒ การมีทักษะการจัดการและการท างาน  (1 ข้อ)         

๑.๓ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ (๑ ข้อ)         

รวมคะแนนคุณลักษณะพ้ืนฐาน                 A 

๒.  กิจกรรม /ผลงานดีเด่น (๑๒ ข้อ)         

๒.๑ รายการที่ ๑ (๔ ข้อ)         

๒.๒ รายการที่ ๒ (๔ ข้อ)         

๒.๓ รายการที่ ๓ (๔ ข้อ)                   

               รวมคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น                    B 

คะแนนเฉลี่ยรวม (A + B) / ๒              C 

ช่ือ ต าแหน่ง และสังกัดของคณะกรรมการประเมิน  (เขียนตัวบรรจงให้อ่านชัดเจน) 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

- ๑๑ - 

หมายเหตุ โปรดระบุว่าเป็นกรรมการระดับ    สถานศึกษา    เขตพื้นที่การศึกษา    จังหวัด    กลุ่มจังหวัด (ตามที่ระบุในประกาศฯ) 
                
                                                                   

   

   

๑. ………………………………………………………      ประธานกรรมการ 
๒. ………………………………………………………      กรรมการ 
๓. …………………………………………………….       กรรมการ 
๔. ………………………………………………………      กรรมการ 

9๕. ………………………………………………………      กรรมการ/เลขานกุาร 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………………      ประธานกรรมการ 
(ลงช่ือ)…………………………………………………………      กรรมการ 
(ลงช่ือ)……………………………………………………….       กรรมการ 
(ลงช่ือ)…………………………………………………………      กรรมการ 

9(ลงช่ือ)…………………………………………………………      กรรมการ/เลขานุการ 
 

  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนต้น    
  มัธยมศึกษาตอน
ปลาย                                                             

   



 

แบบ พร.๒ 
แบบสรุปการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ปีการศึกษา ๒๕………… 
ชื่อ – นามสกุล......................................................................ก าลังศึกษาอยู่ชั้น................................... 

ชื่อสถานศึกษา.................................................อ าเภอ.................................จังหวัด............................. 

 
คะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้    สมควรได้รับรางวัล ............................................. 
 
เหตุผล  :  ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการโดยสรุปว่า เหตุใดจึงเห็นว่านักเรียนที่เสนอมานี้สมควรได้รับรางวัล       
             พระราชทานหรือรางวัลชมเชย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...............................................................ประธานกรรมการ 

                                              (............................................................) 

ลงชื่อ...........................................กรรมการ                  ลงชื่อ.............................................กรรมการ 

        (........................................)                           (..........................................)  

ลงชื่อ...........................................กรรมการ             ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขานุการ            
        (.........................................)                           (........................................) 
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