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๑. บทน ำและควำมเป็นมำ 
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 ๑.๑  บทน ำ 
 คณุภำพกำรศึกษำเป็นค ำท่ีมีควำมหมำยกว้ำง ขึน้อยู่กับมุมมองของนกักำรศึกษำว่ำจะมองใน
มิติส่วนใหญ่มกัมองใน ๓ มิติ  คือ ๑) คณุภำพของทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน รวมถึง
คณุภำพของครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ  ๒) คณุภำพด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอน และ ๓) คณุภำพ
ของผลผลิต นอกจำกนีย้งัอำจหมำยรวมถึงควำมคำดหวงัของชมุชนท่ีเห็นได้จำกกำรท่ีมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยของกำรจดักำรศึกษำร่วมกันและควำมเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียนกำรส่งเสริมให้เกิด
กำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำอย่ำงตอ่เน่ือง กระท ำได้หลำยทำง กำรยกย่อง เชิดช ูให้ขวญัก ำลงัใจ และ
ประกำศให้สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงแพร่หลำย ก็เป็นอีกแนวทำงหนึ่งท่ีไม่มีวนัล้ำสมยั ดงัจะเห็นได้จำก
กำรด ำเนินงำนคดัเลือกนกัเรียน นกัศกึษำ และสถำนศกึษำเพ่ือรับรำงวลัพระรำชทำน 

 ๑.๒  ควำมเป็นมำ 
 งำนคดัเลือกนกัเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนนีเ้กิดขึน้จำก 
น ำ้พระทยัอนัเป่ียมด้วยพระเมตตำของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัรัชกำลปัจจบุนั ท่ีทรงมีพระรำชปรำรภ
แด ่ฯพณฯ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศกึษำธิกำร  (ม.ล.ป่ิน มำลำกลุ) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เม่ือครัง้เสด็จพระ
รำชด ำเนินทรงเปิดงำนแสดงศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๐๖ และพระรำชทำนรำงวลัแก่
โรงเรียนรำษฎร์สอนศำสนำอิสลำม ซึ่งจดักำรศกึษำดีเด่น ใจควำมของพระรำชปรำรภมีว่ำ มีนักเรียน
จ ำนวนมำก ซึ่งมีควำมประพฤติดีและมีควำมมำนะพยำยำมศึกษำเล่ำเรียนได้ผลดี รวมทัง้มี
โรงเรียนซึ่งจัดกำรศึกษำดี จนนักเรียนได้รับผลกำรเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มี
คุณสมบัติดังกล่ำวสมควรจะได้รับรำงวัลพระรำชทำนและทรงยินดีจะพระรำชทำนรำงวัลให้ 
กระทรวงศกึษำธิกำร (โดยกรมวิชำกำร ซึง่เป็นหนว่ยงำนในขณะนัน้) ได้น้อมน ำพระรำชปรำรภมำพิจำรณำ
ด ำเนินกำรด้วยควำมส ำนกึในพระมหำกรุณำธิคณุเป็นล้นพ้น และถือเป็นภำรกิจส ำคญัท่ีปฏิบตัิสืบตอ่มำ
จนถึงทุกวันนี  ้ เพรำะนอกจำกจะเป็นโอกำสอันดีในกำรท ำกิจกรรมท่ีสนองพระรำชปรำรภของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัแล้ว รำงวลัพระรำชทำนยงัเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้เกิดกำรพฒันำมำตรฐำน
คณุภำพกำรศึกษำของชำติให้ดียิ่งขึน้ด้วย จึงเป็นท่ีตระหนกัชดัว่ำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัทรงมี
วิสยัทศัน์กว้ำงไกล ทรงเล็งเห็นควำมส ำคญัในกำรสง่เสริมกำรศกึษำของชำติ พระรำชทำนขวญัก ำลงัใจแก่
นกัเรียน นกัศกึษำท่ีมีควำมประพฤติดี มีผลกำรเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีจดักำรศกึษำได้
มำตรฐำนดีเย่ียมด้วยกำรพระรำชทำนรำงวลั ซึง่ในระยะแรกพระรำชทำนด้วยพระองค์เอง จวบจนบดันีเ้ป็น
เวลำ เกือบ ๔๗ ปี กระทรวงศกึษำธิกำรด ำเนินกำรและพฒันำงำนมำโดยตลอดจนถึงปัจจบุนั มีนกัเรียน
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนท่ีได้รับรำงวลัพระรำชทำน ไปแล้วกวำ่ ๓,๐๐๐ คน มีสถำนศกึษำท่ีเป็นผู้น ำทำง
วิชำกำรเป็นแบบอยำ่งให้สถำนศกึษำอ่ืน ๆ ศกึษำดงูำนได้ประมำณ  ๒,๔๐๐  กวำ่แหง่ 
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๒. คุณสมบัตขิองนักเรียน 
 

 ในกำรคดัเลือกนัน้ แต่เดิมกระทรวงศึกษำธิกำรคดัเลือกนกัเรียนจำกกลุ่มนักเรียนระดบั
มธัยมศกึษำตอนปลำย (ม.ศ. ๕) ท่ีสอบได้ล ำดบัท่ี ๑ – ๕๐ ของประเทศ และให้รำงวลัแก่โรงเรียนท่ีมี
นกัเรียนได้รับรำงวลัพระรำชทำนมำกท่ีสดุ ตอ่มำมีกำรพิจำรณำเพิ่มประเภทรำงวลั จ ำนวนรำงวลั
มำกขึน้ ปัจจบุนัมีรำงวลัพระรำชทำนส ำหรับนกัเรียน ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓ ระดบั คือ ระดบั
ประถมศกึษำ ระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย จ ำแนกรำงวลัตำมระดบัและ
ขนำดของสถำนศึกษำ กำรคดัเลือกใช้วิธีกำรประเมินตำมแบบประเมินท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนจดัท ำขึน้ กำรประเมินใช้กำรสงัเกต สมัภำษณ์ และพิจำรณำหลกัฐำนและหรือ
ร่องรอยท่ีปรำกฏ โดยมีรำยกำรประเมินและเกณฑ์ก ำหนดไว้ชดัเจน 

 งำนคดัเลือกนกัเรียน นกัศกึษำ และสถำนศกึษำเพ่ือรับรำงวลัพระรำชทำนนี ้เป็นงำนท่ีมีเกียรต ิ
เป็นสิริมงคล สมควรท่ีผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ประเมินและคดัเลือก คณะกรรมกำรต้องกระท ำอย่ำงมีหลกัเกณฑ์ บริสทุธ์ิ ยตุิธรรม ใช้ควำมสำมำรถและ
ดลุพินิจในกำรพิจำรณำตดัสินผลอยำ่งถกูต้องตำมหลกักำร มีใจเป็นกลำง ไม่โน้มเอียงไปฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง 
เพ่ือให้ได้บคุคลหรือสถำนศกึษำท่ีสมควรได้รับรำงวลัพระรำชทำนอย่ำงแท้จริง 

นกัเรียนท่ีผ่ำนกำรตดัสินต้องมีสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมยอดเย่ียมดีเด่น ได้อย่ำงชดัเจนและ 
ดีจริง ทกุคนต้องตระหนกัไว้เสมอว่ำรำงวลัพระรำชทำนเป็นสิ่งท่ีทรงคณุค่ำและเป็นเกียรติประวตัิต่อ
ผู้ รับอยำ่งสงูสดุ คณุควำมดีจะถกูประกำศและเผยแพร่ไปยงัสำธำรณชนทัว่ไป สมควรท่ีผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 
ต้องกระท ำอยำ่งรอบคอบ และผู้ ท่ีได้รับรำงวลัไปแล้วจะต้องด ำรงรักษำคณุควำมดีนัน้ให้ยำวนำนสืบไป 

   
 

 ในแตล่ะปีกำรศกึษำ กระทรวงศกึษำธิกำรจะออกประกำศฯ เร่ือง หลกัเกณฑ์ และแนวทำงกำร
คดัเลือกนกัเรียน นกัศกึษำ และสถำนศกึษำเพ่ือรับรำงวลัพระรำชทำน ก ำหนดคณุสมบตัิของนกัเรียนท่ีมี
สิทธ์ิได้รับกำรประเมินและคดัเลือกเพ่ือเข้ำรับพระรำชทำน ระดบัประถมศกึษำ และมธัยมศกึษำ ไว้ดงันี ้

 ๒.๑ สถำนภำพทำงกำรศกึษำ 
 เป็นนักเรียนที่ก ำล ังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำระดบัที่ส่งเข้ำรับกำรประเมินและ
คดัเลือก และได้เข้ำศกึษำอยู่ในระดบัดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ ๑ ปี หรือ ๒ ภำคเรียน กลำ่วคือ 
                  ถ้ำสง่เข้ำคดัเลือกระดบัประถมศกึษำ หมำยถึง นกัเรียนท่ีก ำลงัศกึษำอยูใ่นชัน้ ป. ๔ -๕ - ๖ 

ถ้ำสง่เข้ำคดัเลือกระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น หมำยถึง นกัเรียนท่ีก ำลงัศกึษำอยู่ในชัน้  
ม. ๒ - ๓  
                  ถ้ำสง่เข้ำคดัเลือกระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย หมำยถึง นกัเรียนท่ีก ำลงัศกึษำอยู่ในชัน้  
ม. ๕ - ๖   
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๓. แนวปฏิบัตใินกำรประเมินและคัดเลือก 
 

 ๒.๒ ผลกำรเรียน ผลงำน 
 เป็นนกัเรียนที่ก ำลงัศกึษำอยู่ในระดบัประถมศกึษำ ระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น หรือ
ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย และมีระดบัผลกำรเรียนเฉล่ียสะสมทกุภำคเรียน(GPA) ไมต่ ่ำกวำ่ ๒.๗๕  
                 หมำยเหตุ ในกำรประเมินหำกพบว่ำนกัเรียนมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในข้อ 
๒.๑  และ ๒.๒ ให้ถือวำ่หมดสิทธ์ิในกำรเข้ำรับกำรคดัเลือก 

 ๒.๓  คุณลักษณะพืน้ฐำน 
 นกัเรียนทกุระดบัต้องมีคณุลกัษณะพืน้ฐำนท่ีดีใน ๕ องค์ประกอบ ดงันี ้
 ๑)   กำรศกึษำเลำ่เรียน 
 ๒)   กำรมีทกัษะในกำรจดักำรและกำรท ำงำน 
 ๓)   สขุภำพอนำมยั 
 ๔)   ควำมประพฤติ คณุธรรม จริยธรรมท่ีส ำคญั 
 ๕)   กำรอนรัุกษ์ ศลิปวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๔  กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น 
 นกัเรียนต้องมีกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ท่ีมีคณุประโยชน์ มีคณุภำพ แสดงออกถึงควำมมี
คณุธรรมดีงำมและสร้ำงสรรค์เป็นท่ียอมรับ มีหลกัฐำนแสดงชดัเจน กิจกรรม/ผลงำนดีเดน่นัน้สำมำรถ
เป็นแบบอยำ่งท่ีดีเผยแพร่ในวงกว้ำงได้ 

   
 

 ในกำรประเมินและคดัเลือกนักเรียนเพ่ือรับรำงวลัพระรำชทำน  มีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
โดยล ำดบัดงันี ้

๓.๑ กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือก 

 ..ระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ  
 ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  

๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ  ประธำน 
๒)    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำท่ีได้รับมอบหมำย รองประธำน 
๓)    ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจดักำรศกึษำ

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  
 

กรรมกำร 
๔)    ผู้แทนหนว่ยงำนตำ่งๆท่ีมีสถำนศกึษำท่ีจดักำรศกึษำ       

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ซึ่งอยูใ่นเขตพืน้ท่ีฯ นัน้ 
 

กรรมกำร 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๔ 

 

๕)   นกัวิชำกำรศกึษำ /  ศกึษำนิเทศก์ ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ กรรมกำร 
๖)    นกัวิชำกำร ท่ีประธำนเห็นสมควร กรรมกำรและเลขำนกุำร 

  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรชุดนีท้ ำหน้ำท่ี วำงแผนกำรประเมิน กลั่นกรองผลกำร
ประเมิน และเสนอผลไปยงัส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำท่ีรับผิดชอบกำรคดัเลือกระดบัจงัหวดั 
 ข. คณะกรรมกำรประเมิน  ให้ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรประเมินนกัเรียน จ ำนวน ๓ หรือ ๕  คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ /                 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

 
ประธำน 

๒)    ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจดั
กำรศกึษำระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

 
รองประธำน 

๓)    ผู้แทนหนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีมีสถำนศกึษำท่ีจดักำรศกึษำ 
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ซึ่งอยูใ่นเขตพืน้ท่ีนัน้ 

 
กรรมกำร 

๔)    นกัวิชำกำรศกึษำ/ศกึษำนิเทศก์ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ กรรมกำร 
๕) นกัวิชำกำรศกึษำ /ผู้ ท่ีประธำนเห็นสมควร กรรมกำรและเลขำนกุำร 

 ..ระดับจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) 
 ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  

๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ (ท่ีได้รับเลือก)         ประธำน 
๒)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ (ท่ีเหลือ)        รองประธำน 
๓)    ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจดักำรศกึษำ

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  
            

กรรมกำร 
๔)    ผู้แทนหนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีมีสถำนศกึษำท่ีจดักำรศกึษำ

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ซึ่งอยูใ่นจงัหวดันัน้ 
      

กรรมกำร 
๕)   นกัวิชำกำรศกึษำ/ ศกึษำนิเทศก์ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ     กรรมกำร              
๖)    นกัวิชำกำรศกึษำในเขตพืน้ท่ีท่ีผู้อ ำนวยกำร

ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำได้รับเลือกเป็น
ประธำน ท่ีประธำนเห็นสมควร          

 
 

กรรมกำรและเลขำนกุำร 
  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรชุดนีท้ ำหน้ำท่ี วำงแผนกำรประเมิน กลัน่กรองผลกำรประเมิน 
และเสนอผลไปยงัส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำท่ีเป็นศนูย์กำรประสำนงำนระดบักลุม่จงัหวดั 

  ข. คณะกรรมกำรประเมิน ให้ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำร
ประเมินนกัเรียน จ ำนวน ๓ หรือ ๕ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ /                 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๕ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ ประธำน 
๒)    ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจดักำรศกึษำ 

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
 

รองประธำน 
๓)    ผู้แทนหนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีมีสถำนศกึษำท่ีจดักำรศกึษำ 

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ซึ่งอยูใ่นจงัหวดันัน้ 
 

กรรมกำร 
๔)    นกัวิชำกำรศกึษำ/ศกึษำนิเทศก์    

ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 
 

กรรมกำร 
๕) นกัวิชำกำรศกึษำ /ผู้ ท่ีประธำนเห็นสมควร กรรมกำรและเลขำนกุำร 

 หมำยเหตุ กำรแต่งตัง้ประธำนเพ่ือกำรด ำเนินกำรคดัเลือกระดบัจงัหวดันี  ้ ให้เขตพืน้ท่ี
กำรศกึษำทกุเขต (กรณีจงัหวดัท่ีมีหลำยเขต) ตกลงเลือกผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำคนใด
คนหนึ่งเป็นประธำนและต้องไม่เป็นเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำเดียวกับท่ีด ำเนินกำรคดัเลือกระดบักลุ่มจงัหวดั  
และจะต้องประกำศให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้รับรู้ร่วมกนั  

 ..ระดับกลุ่มจังหวัด  
  ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  

๑) ผู้ เช่ียวชำญส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ประธำน 
๒)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำท่ีได้รับเลือก   

ให้เป็นศนูย์ประสำนงำนกำรคดัเลือกระดบักลุม่จงัหวดั 
 

รองประธำน 
๓)    ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำทกุเขตในกลุม่จงัหวดันัน้ กรรมกำร 
๔)    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำท่ีได้รับเลือก 

ให้เป็นศนูย์ประสำนงำนกำรคดัเลือกระดบักลุม่จงัหวดั 
ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนรำงวลัพระรำชทำน 
(จ ำนวน ๑ คน) 

 
 

กรรมกำร 

๕) ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจดักำรศกึษำ 
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน           

 
กรรมกำร 

๖) ผู้แทนหนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีมีสถำนศกึษำท่ีจดักำรศกึษำ  
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ซึง่อยูใ่นกลุม่จงัหวดันัน้                        

 
กรรมกำร 

๗ ประธำนคณะกรรมกำรประเมินทกุคณะ กรรมกำร 
๘) นกัวิชำกำร ส ำนกัวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศกึษำ กรรมกำร 
๙) ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในเขตพืน้ท่ี ฯ  

ท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำได้รับเลือกเป็น
รองประธำน   

 
กรรมกำรและ 
เลขำนกุำร 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๖ 

 

๑๐) นกัวิชำกำรศกึษำในเขตพืน้ท่ีท่ีผู้อ ำนวยกำร 
ได้รับเลือกเป็นรองประธำน  ท่ีประธำนเห็นสมควร      

กรรมกำรและ
ผู้ชว่ยเลขำนกุำร 

  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรชุดนีท้ ำหน้ำท่ี วำงแผนกำรประเมิน แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ประเมิน กลัน่กรองผลกำรประเมิน และเสนอผลไปยงัคณะกรรมกำรด ำเนินงำนคดัเลือกนกัเรียน และ
สถำนศกึษำ เพ่ือรับรำงวลัพระรำชทำน ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
 ข. คณะกรรมกำรประเมิน  
 ส่วนกลำง ให้ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมิน
นกัเรียน จ ำนวน ๓ หรือ ๕ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้ ท่ีประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเห็นสมควร ประธำน 
๒)    ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจดักำรศกึษำ   

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
 

กรรมกำร 
๓)    ผู้แทนหนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีมีสถำนศกึษำท่ีจดักำรศกึษำระดบั

กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ซึง่อยูใ่นกลุม่จงัหวดันัน้ 
 

กรรมกำร 
๔)    นกัวิชำกำรศกึษำ / ศกึษำนิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 
 

กรรมกำร 
๕)    นกัวิชำกำรศกึษำ /ผู้ ท่ีประธำนเห็นสมควร กรรมกำรและเลขำนกุำร 

ส่วนภูมิภำค ให้ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมิน
นกัเรียน จ ำนวน ๓ หรือ ๕ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ / รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

 
ประธำน 

๒)    ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจดักำรศกึษำ   
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

 
กรรมกำร 

๓)    ผู้แทนหนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีมีสถำนศกึษำท่ีจดักำรศกึษำ
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนซึ่งอยูใ่นกลุม่จงัหวดันัน้ 

 
กรรมกำร 

๔)    นกัวิชำกำรศกึษำ / ศกึษำนิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

 
กรรมกำร 

๕)    นกัวิชำกำรศกึษำ /ผู้ ท่ีประธำนเห็นสมควร กรรมกำรและเลขำนกุำร 

 หมำยเหตุ  
 กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรประเมินนกัเรียนระดบัจงัหวดั หรือระดบักลุ่มจงัหวดัก็ตำม ต้อง
ไม่แตง่ตัง้บคุคลท่ีเคยเป็นกรรมกำรประเมินนกัเรียนซ ำ้กบัท่ีเคยประเมินมำแล้วไม่ว่ำในระดบัเขตพืน้ท่ี



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๗ 

 

กำรศึกษำหรือระดบัจงัหวดั (ตวัอย่ำง เช่น นำย ก. ประเมินนกัเรียน (เด็กชำยดี รักเรียน) ในระดบัเขต
พืน้ท่ีกำรศึกษำแล้ว ต้องไม่เป็นกรรมกำรประเมินนักเรียน (เด็กชำยดี รักเรียน) ในระดบัจงัหวดั และ
ระดบักลุม่จงัหวดั อีก) 

 ๓.๒  ขัน้ตอนกำรคัดเลือกนักเรียน (ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น 
มัธยมศึกษำตอนปลำย ทุกขนำด ทุกสังกัด) ด ำเนินกำรดังนี ้
 ส่วนกลำง (เฉพำะกรุงเทพมหำนคร) ด ำเนินกำรดงันี ้
 (๑) สถำนศึกษำทุกสงักัดท่ีจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนคดัเลือกนักเรียนของตน ระดบั
กำรศกึษำละ ๑ คน สง่ให้ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ เขตท่ีสถำนศกึษำตัง้อยู่ 
 (๒) ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำกรุงเทพมหำนครแตล่ะเขตพืน้ท่ีประเมินและคดัเลือก
นกัเรียนตำมระดบักำรศกึษำและขนำดสถำนศึกษำ ขนำดละ ๑ คน ส่งให้ส ำนกัทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

 (๓) ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนด ำเนินกำร
ประเมินและคดัเลือกนกัเรียนตำมระดบัและขนำดสถำนศึกษำ โดยเรียงล ำดบันกัเรียนท่ีเข้ำรับกำร
คดัเลือกแต่ละระดบักำรศึกษำและขนำดสถำนศึกษำทุกแห่งตำมผลคะแนนกำรประเมินจำกล ำดับ
นกัเรียนท่ีได้คะแนนสงูสดุลงมำถึงต ่ำสดุ  
 ส่วนภูมิภำค ด ำเนินกำรดงันี ้
 (๑) สถำนศึกษำทกุสงักัดท่ีจดักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน คดัเลือกนกัเรียนของตนระดับ 
กำรศึกษำละ ๑ คน ส่งให้ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ เขตท่ีสถำนศกึษำตัง้อยู ่
 (๒) ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำแตล่ะเขตพืน้ท่ีประเมินและคดัเลือกนกัเรียนตำมระดบั
กำรศกึษำและขนำดสถำนศกึษำ ขนำดละ ๑ คน สง่ให้ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำจงัหวดัท่ีผู้อ ำนวยกำร
ได้รับเลือกเป็นประธำนกำรคดัเลือกระดบัจงัหวดั (กรณีจงัหวดัท่ีมีหลำยเขต)  
 (๓) คณะกรรมกำรระดบัจังหวัดประเมินและคดัเลือกนักเรียนตำมระดบัและขนำด
สถำนศึกษำ ขนำดละ ๑ คน ส่งให้ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำท่ีเป็นศนูย์ประสำนงำนกำรคดัเลือก
ระดบักลุม่จงัหวดั นัน้  
  (๔) คณะกรรมกำรระดบักลุ่มจงัหวดัด ำเนินกำรประเมินและคดัเลือกนกัเรียนตำม
ระดบัและขนำดสถำนศกึษำ โดยเรียงล ำดบันกัเรียนท่ีเข้ำรับกำรคดัเลือกแตล่ะระดบักำรศกึษำและขนำด
สถำนศึกษำทุกแห่งตำมผลคะแนนกำรประเมินจำกล ำดับนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมำถึงต ่ำสุด 
 
คณะกรรมกำรระดบักลุ่มจงัหวดั ส่งผลกำรประเมิน พร้อมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของ
คณะกรรมกำรประเมินรำยคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป พร้อมติดรูปถ่ำย 
แบบรำยงำน ก. แบบรำยงำน ข. แบบ พร.๑ และแบบ พร. ๒) พร้อมทัง้เอกสำรประกอบอ่ืนๆ 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๘ 

 

เช่น แฟ้มสะสมผลงำนของนักเรียน ฯลฯ ส่งไปยัง ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนคัดเลือกนักเรียน และ
สถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวลัพระรำชทำน ระดบักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน พิจำรณำตรวจสอบและเสนอผลต่อ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดบักระทรวงศกึษำธิกำร  ตำมจ ำนวนรำงวลัท่ีก ำหนดตอ่ไป 

 วิธีกำรประเมินและคัดเลือก ให้ด ำเนินกำรตำมแบบประเมินและคู่มือกำรประเมิน
นักเรียนเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน อยำ่งเคร่งครัดทกุขัน้ตอน 

 หมำยเหตุ 
 ๑) ในกรณีท่ีไม่มีนกัเรียนเข้ำรับกำรประเมิน หรือมีนกัเรียนเข้ำรับกำรประเมิน แต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ให้ระบใุห้ชดัเจนวำ่ “ไม่มีนักเรียนเข้ำรับกำรประเมิน” หรือ “นักเรียนที่เข้ำรับกำรประเมินไม่
ผ่ำนเกณฑ์” 
 ๒) ก่อนส่งผลกำรประเมินและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ไปยงั ส ำนกัทดสอบทำง
กำรศึกษำ ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดบักลุ่มจังหวัด ตรวจสอบควำมถูกต้องของคะแนนกำร
ประเมิน ช่ือและช่ือสกุลของนักเรียน ช่ือสถำนศึกษำ ท่ีตัง้ และข้อมูลส ำคญัในแบบประเมินชุด
สรุปผลกำรประเมินของนกัเรียนทกุคนท่ีเข้ำรับกำรประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๙ 

 

                แผนภมูิแสดแผนภมูิแสดงขัน้ตอนกำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน งขัน้ตอนกำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน  
ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน   (ส่วนกลำง)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 พิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนินกัเรียนที่ผำ่นกำรตรวจสอบ   
    จำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
 เสนอผลตอ่กระทรวงศกึษำธิกำรเพื่อพจิำรณำ 
 

 ตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินจำก                 
ระดบักลุม่กรุงเทพมหำนคร 

 เสนอผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ 

 ประเมินและคดัเลอืกนกัเรียนที่ผำ่นเกณฑ์กำรประเมิน
จำกระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ ตำมระดบัและขนำด  

        ของสถำนศกึษำ ขนำดละ ๓ คน เรียงล ำดบัท่ี ๑, ๒, ๓,...     

 เสนอผลกำรคดัเลอืกให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
        ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
       
 

 

คณะกรรมการอ านวยการฯ 
 

คณะกรรมการด าเนนิงาน 
ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

คณะกรรมการ 
ระดบักลุ่มกรุงเทพมหานคร 

 

 ประเมินและคดัเลอืกนกัเรียนตำมระดบัและขนำดของ
สถำนศกึษำ ขนำดละ ๑ คน 

  เสนอผลกำรคดัเลอืกให้เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำที่ได้รับเลอืกให้  
       เป็นศนูย์ประสำนงำนกำรคดัเลอืกระดบักลุม่
กรุงเทพมหำนคร 
 

 

 

 

 
สถำนศึกษำ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการ 
ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 

 คดัเลอืกนกัเรียนที่มีคณุสมบตัิตำมประกำศฯ ตำมระดบัและขนำด
ของสถำนศกึษำ ขนำดละ ๑ คน 

  แจ้งควำมประสงค์และเสนอรำยช่ือนกัเรียนเพื่อขอเข้ำรับกำรประเมิน    
       และคดัเลอืกตอ่ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำที่สถำนศกึษำตัง้อยู ่
        
      
  
 

 ประกาศผลการคดัเลือกฯ   

  เตรียมการเขา้เฝ้าฯ  

 
 
 

 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๑๐ 

 

                แผนภมูิแสดงขัน้ตอนกำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน แผนภมูิแสดงขัน้ตอนกำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน  
ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน   (ส่วนภมูิภำค)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

 

คณะกรรมกำร 
ระดับจังหวดั 

 

 

 

 

สถำนศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

คณะกรรมกำร 
ระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

 

 

  คดัเลอืกนกัเรียนที่มีคณุสมบตัิตำมประกำศฯ ตำมระดบัและ
ขนำด   ของสถำนศกึษำ ขนำดละ ๑ คน 

 แจ้งควำมประสงค์และเสนอรำยช่ือนกัเรียนเพื่อขอเข้ำรับกำรประเมนิ   
      และคดัเลือกตอ่ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำที่สถำนศกึษำตัง้อยู ่
      
  
  ประเมินและคดัเลอืกนกัเรียนตำมระดบัและขนำด  
        ของสถำนศกึษำ  ขนำดละ ๑ คน 
  เสนอผลกำรคดัเลอืกให้คณะกรรมกำรระดบัจงัหวดั  

     
 
 ประเมินและคดัเลอืกนกัเรียนที่ผำ่นเกณฑ์กำรประเมินจำกระดบั 
        เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ ตำมระดบัและขนำดของสถำนศกึษำ  

ขนำดละ ๑ คน     
 เสนอผลกำรคดัเลอืกให้คณะกรรมกำรระดบักลุม่จงัหวดั 
 

คณะกรรมกำร 
ระดับกลุ่มจังหวดัที่   ๑ – ๑๒ 

 

 

 ประเมินและคดัเลอืกนกัเรียนที่ผำ่นเกณฑ์กำรประเมินจำก 
        ระดบัจงัหวดั ตำมระดบัและขนำดของสถำนศกึษำ  
        ขนำดละ ๓ คน เรียงล ำดบัที่ ๑, ๒, ๓,...        
   เสนอผลกำรคดัเลอืกให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดบั 
          กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
 

   ตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินจำก 
      ระดบักลุม่จงัหวดั ที่ ๑ -๑๒ 
  เสนอผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ 

 พิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนินกัเรียนที่ผำ่นกำรตรวจสอบ   
    จำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
 เสนอผลตอ่กระทรวงศกึษำธิกำรเพื่อพจิำรณำ 
 

 ประกำศผลกำรคดัเลอืกฯ   

  เตรียมกำรเข้ำเฝ้ำฯ  

 
 
 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๑๑ 

 

 ๓.๓   แบบรำยงำนและแบบประเมินที่ใช้ในกำรประเมินและคัดเลือกนักเรียน 
                     ในกำรด ำเนินกำรประเมินนกัเรียนให้ใช้แบบประเมิน ซึง่ประกอบด้วย ๒ สว่น ดงันี ้
   ส่วนที่ ๑ แบบรำยงำน มี ๒ ชดุ คือ 

 ๑)  แบบรำยงำน ก. เป็นแบบรำยงำนตนเองของนกัเรียน (ให้นกัเรียน 
       เป็นผู้ เขียนรำยงำนด้วยลำยมือตนเอง) 

   ๒)  แบบรำยงำน ข. เป็นแบบบนัทึกข้อมลูคณุลกัษณะพืน้ฐำน 
                                            และกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ของนกัเรียน (สถำนศกึษำเป็นผู้ เสนอข้อมลู) 

       ส่วนที่ ๒ แบบประเมิน  มี  ๒  ชดุ  คือ 
  ๑)  แบบ พร.๑ เป็นแบบประเมนิคณุลกัษณะพืน้ฐำน และกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ 
                                   ของนกัเรียน                           

   ๒)  แบบ พร.๒ เป็นแบบสรุปกำรประเมินนกัเรียน  

 ๓.๔  กำรประเมินและคัดเลือกนักเรียน   
  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ก ำหนดวิธีกำรคดัเลือกนกัเรียน (ตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีจะประกำศเป็นปี ๆไป) โดยให้คณะกรรมกำรคัดเลือกแต่ละระดับ
ด ำเนินกำรประเมินตำมแบบประเมิน พร.๑ โดยใช้ข้อมลูในแบบรำยงำน ก. และแบบรำยงำน ข. เป็นส่วน
หนึ่งในกำรประกอบกำรพิจำรณำ แล้วบนัทึกผลสรุปในแบบ พร.๒ ทัง้นี ้ คณะกรรมกำรคดัเลือกจะต้อง
พิจำรณำคณุสมบตัขิองนกัเรียน ทัง้ ๓ ด้ำน  ดงันี ้
 ๓.๔.๑ สถำนภำพทำงกำรศึกษำและผลกำรเรียน สถำนศกึษำจะต้องเป็นผู้
คดัเลือกนกัเรียนตำมคณุสมบตัิท่ีก ำหนดไว้ในข้อ ๒.๑ และส่งส ำเนำเอกสำรท่ีแสดงผลกำรเรียนหรือผล
กำรปฏิบตังิำน เพ่ือเป็นข้อมลูให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในขัน้ตอ่ไป 
 ๓.๔.๒ คุณลักษณะพืน้ฐำน ให้คณะกรรมกำรในแตล่ะขัน้ตอนท่ีได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น
ประเมินนกัเรียน ตำมแนวทำงและขอบเขตของคณุลกัษณะพืน้ฐำน  โดยให้คะแนนเป็นระดบัคะแนน  
๑   ๒  ๓  และ  ๔  ตำมแบบประเมินด้ำนคณุลกัษณะพืน้ฐำนของนกัเรียน เพ่ือรับรำงวลัพระรำชทำน 
(พร.๑) ข้อ ๑ 
 ๓.๔.๓ กิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรียน ให้คณะกรรมกำรระดบัสถำนศกึษำ
คดัเลือกนกัเรียน โดยให้นกัเรียนเขียนบรรยำยในแบบรำยงำนตนเอง (แบบรำยงำน ก.) ด้วยลำยมือของ
ตนเอง และสถำนศกึษำบรรยำยตำมแนวทำงในกำรประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ ในแบบบนัทึกข้อมลู
กิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ของนกัเรียน (แบบรำยงำน ข.) เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมกำรในขัน้ตอนต่อไป
พิจำรณำหรือให้คะแนน หลกัฐำนหรือร่องรอยของกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นจะเป็นข้อมูลเบือ้งต้นในกำร
สืบค้นพฤติกรรม กิจกรรม/ผลงำนว่ำดีเด่นจริงหรือไม่อย่ำงไร และจะต้องเป็นกิจกรรม/ผลงำนของ
นกัเรียนผู้นัน้ท่ีสะสมตอ่เน่ืองมำโดยตลอด 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  
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                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๑๒ 

 

 คณะกรรมกำรคดัเลือกของแตล่ะขัน้ตอนทัง้จำกระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ ระดบัจงัหวดั จนถึง
ระดบักลุม่จงัหวดั จะต้องพิจำรณำตดัสินและคดัเลือกนกัเรียน เพ่ือเข้ำรับรำงวลัพระรำชทำนหรือให้ได้
รำงวลัชมเชย โดยให้คณะกรรมกำรสรุปผลกำรประเมินนกัเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกนัน้  ในแบบสรุป พร.๒ 
เพ่ือเป็นข้อมลูให้คณะกรรมกำรในขัน้ตอนตอ่ไปพิจำรณำ 

กลำ่วโดยสรุป ในกำรประเมินและคดัเลือกในระดบัตำ่ง ๆ นัน้ จะต้องจดัท ำแบบประเมินดงันี ้

 ระดับสถำนศึกษำ  ด ำเนินกำรดงันี ้
 ๑.  สถำนศกึษำให้นกัเรียน เขียนรำยงำนตนเอง ตำมแบบรำยงำน ก. (ดแูนวทำงหน้ำ ๑๔)
และจดัท ำแฟ้มสะสมงำนของตนเอง 
 ๒. สถำนศกึษำกรอกข้อมลูทัว่ไป และจดัท ำแบบบนัทึกข้อมลูกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่
ของนกัเรียน ตำมแบบรำยงำน ข. (ดแูนวทำงหน้ำ ๑๕) 
 ๓. สถำนศกึษำประเมินคณุลกัษณะพืน้ฐำนและประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ของ
นกัเรียน ตำมแบบ พร.๑  (ดแูนวทำงหน้ำ ๑๖  ถึงหน้ำ ๔๒)  
  ๔. สถำนศกึษำสรุปผลกำรให้คะแนนคณุลกัษณะพืน้ฐำน และกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่
ของนกัเรียน ในแบบ พร.๑ 
  ๕. สถำนศกึษำสรุปผลกำรประเมินและแสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกบันกัเรียนผู้นัน้ ว่ำสมควร
จะได้รับรำงวลัพระรำชทำนหรือรำงวลัชมเชยเพรำะเหตใุดในแบบ พร.๒   

ระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ  ให้คณะกรรมกำรคดัเลือกระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ ประเมิน
นกัเรียนตำมแบบประเมิน พร.๑ และสรุปตำมแบบ พร.๒ พร้อมทัง้รวบรวมแบบรำยงำน ก. แบบ
รำยงำน ข. และแฟ้มสะสมงำนของนกัเรียนทัง้หมดส่งไปยงัส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำท่ีได้รับเลือก
ให้เป็นศนูย์ประสำนงำนระดบัจงัหวดั  
 ระดับจังหวัด  ให้คณะกรรมกำรคดัเลือกระดบัจงัหวดั ประเมินนกัเรียนตำมแบบประเมิน พร.
๑ และสรุปตำมแบบ พร.๒ พร้อมทัง้รวบรวมแบบรำยงำน ก. แบบรำยงำน ข. และแฟ้มสะสมงำนของ
นกัเรียนทัง้หมดเพ่ือน ำเสนอระดบักลุม่จงัหวดั 

ระดับกลุ่มจังหวัด ให้คณะกรรมกำรคดัเลือกระดบักลุ่มจงัหวดั ประเมินนกัเรียนตำมแบบ
ประเมิน พร.๑ และสรุปตำมแบบ พร.๒ พร้อมทัง้รวบรวมแบบรำยงำน ก. แบบรำยงำน ข. และแฟ้ม
สะสมงำนของนกัเรียนทัง้หมด เพ่ือน ำเสนอส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
      ** ทุกระดับจะต้องแนบแบบประเมินพร.๑ และแบบสรุป พร.๒ พร้อมหลักฐำนที่ใช้
ประกอบกำรพจิำรณำของสถำนศึกษำ (แบบรำยงำน ก. และ ข.) ประกอบด้วย ** 
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                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๑๓ 

 

๔. สิ่งที่จะประเมิน 
 
   

 ในกำรประเมินนกัเรียนเพ่ือรับรำงวลัพระรำชทำนนัน้ คณะกรรมกำรประเมินจะประเมิน  ๒ 
สว่น คือ  ๑) คณุลกัษณะพืน้ฐำน ๕ องค์ประกอบ   และ ๒) กิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ (ตำมแบบ พร.๑) 

 ๑) กำรประเมินคุณลักษณะพืน้ฐำนของนักเรียนมี  ๕  องค์ประกอบ  ได้แก่ 

 ๑.๑) กำรศึกษำเล่ำเรียน  
  (๑)  มีควำมรู้และทกัษะพืน้ฐำนตำมระดบักำรศกึษำ 
  (๒)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ 
  (๓)  มีควำมขยนัหมัน่เพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๑.๒) กำรมีทักษะในกำรจัดกำรและกำรท ำงำน 
  (๑)  สำมำรถตดัสินใจสร้ำงงำนและวำงระบบกำรท ำงำน 
  (๒)  สำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มและท ำงำนร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
  (๓)   เห็นควำมส ำคญัและคณุคำ่ของกำรประกอบอำชีพสจุริต 
  (๔)   สำมำรถน ำทรัพยำกร  ข้อมลู  สำรสนเทศและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำงำน 
                                         อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 ๑.๓) สุขภำพอนำมัย 
  (๑)  มีสขุภำพร่ำงกำยแข็งแรง  สมบรูณ์ตำมวยั  และมีบคุลิกภำพท่ีดี 
  (๒)  มีสขุภำพจิตท่ีดี 
  (๓)  มีสขุนิสยัท่ีดี  เป็นผู้หำ่งไกลและปลอดจำกสิ่งเสพติด 
 ๑.๔) ควำมประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม ที่ส ำคัญ ได้แก่ 
  (๑)  มีควำมซ่ือสตัย์ มีระเบียบวินยั มีควำมรับผิดชอบ และปฏิบตัิตน 
                                         ตำมหลกัธรรมของศำสนำท่ีตนนบัถือ 
  (๒)  มีควำมกตญัญกูตเวที เสียสละ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และบ ำเพ็ญตนเป็น    
                                         ประโยชน์ตอ่ส่วนรวม 
  (๓)  รู้จกัประหยดัอดออม และใช้สิ่งของอยำ่งคุ้มคำ่ 
  (๔)  มีควำมเป็นประชำธิปไตยและมีภำวะผู้น ำ 
  (๕)  มีควำมจงรักภกัดีตอ่สถำบนัชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
 ๑.๕) กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
  (๑)  ใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถกูต้องและเหมำะสมตำมหลกัภำษำไทย 
  (๒)  มีควำมภำคภมูิใจในควำมเป็นไทย 
  (๓)  มีจิตส ำนกึในกำรอนรัุกษ์  และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ พลงังำน   
                                         และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยูใ่ห้ยัง่ยืน 
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๕. ขอบเขต วิธีกำรประเมิน และกำรให้คะแนน 
 

 ๒) กำรประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรียน  ให้ระบช่ืุอกิจกรรม/ผลงำนท่ีน ำเสนอ 
จ ำนวน ๓ รำยกำร จะพิจำรณำจำกสิ่งท่ีปรำกฏ ๔ ประกำร คือ   
  (๑)  คณุประโยชน์ 
  (๒)  คณุภำพ 
  (๓)  ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ 
  (๔)  กำรเผยแพร่ผลงำน 
 

   

ในกำรประเมินคณุลกัษณะพืน้ฐำนของนกัเรียนซึ่งมี ๕ องค์ประกอบ และกำรประเมินกิจกรรม/
ผลงำนดีเดน่ มีขอบเขต วิธีกำรประเมิน และกำรให้คะแนน ดงันี ้

๕.๑  กำรจัดท ำข้อมูลเบือ้งต้นของสถำนศึกษำ 

เพ่ือให้กำรประเมินคุณลักษณะพืน้ฐำน รวมทัง้กิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรียน 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นธรรมแก่ผู้ถกูประเมิน ให้นักเรียนเขียนรำยงำนด้วยลำยมือของ
ตนเอง ในแบบรำยงำน ก. และให้สถำนศึกษำจดัท ำแบบบนัทึกข้อมูลพฤติกรรมรวมทัง้กิจกรรม/
ผลงำนดีเดน่ของนกัเรียนตำมแบบรำยงำน ข. ทัง้นีเ้พ่ือให้คณะกรรมกำรประเมินใช้แบบรำยงำนทัง้  
๒ ฉบบั เป็นข้อมูลเบือ้งต้นหรือเป็นแนวทำงในกำรสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัคณุลกัษณะพืน้ฐำน รวมทัง้
กิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ของนกัเรียน  

รำยกำรตำ่ง ๆ ในแบบรำยงำน ก. และแบบรำยงำน ข. ให้สถำนศกึษำด ำเนินกำรกรอก
ข้อมลู ให้ครบถ้วน ดงันี ้

๕.๑.๑  แบบรำยงำน ก. (แบบรำยงำนตนเองของนักเรียน) 
ให้นกัเรียนเขียนรำยงำนด้วยลำยมือของตนเองในแบบรำยงำน  ก. ประมำณ ๒-๓  

หน้ำกระดำษ ประกอบด้วยหวัข้อตอ่ไปนี ้
 แบบรำยงำน ก. (แบบรำยงำนตนเองของนักเรียน) 

-  ช่ือ นำมสกลุ ช่ือบิดำ และมำรดำ 
-  ช่ือสถำนศกึษำ ชัน้เรียน แผนกำรเรียน/แผนก/สำขำ 
-  ท่ีอยูปั่จจบุนัของนกัเรียน 
-  ผลงำนหรือกิจกรรมท่ีท ำแล้วและเกิดภำคภมูิใจมำกท่ีสดุ 
-  คตปิระจ ำใจ ควำมคำดหวงัในอนำคต 
 

                                   ฯลฯ 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 
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๕.๑.๒  แบบรำยงำน ข. (แบบบันทกึข้อมูลคุณลักษณะพืน้ฐำน รวมทัง้ กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น)                  
   ให้สถำนศึกษำเขียนบรรยำยพฤติกรรมด้ำนคุณลักษณะพืน้ฐำน รวมทัง้กิจกรรม/
ผลงำนดีเดน่ของนกัเรียนในแบบบนัทึกข้อมลู ตำมแนวทำงดงันี ้

กิจกรรมดีเด่นและผลงำนดีเด่น หลักฐำนและหรือกรณีตัวอย่ำง 

         ด.ช /ด.ญ….มีพฤตกิรรมดีเดน่ท่ีแสดงออกอย่ำง
ตอ่เน่ือง สม ่ำเสมอจนเป็นท่ี 
ยอมรับและยกย่องจำกสงัคมแตล่ะด้ำน  ดงันี ้  

เขียนบรรยำยโดยยกกรณีตวัอยำ่ง และ
หรือเหตกุำรณ์ท่ีแสดงให้เห็นวำ่ 
นกัเรียนผู้ นีมี้พฤตกิรรมดีเดน่ท่ีเกิดขึน้
อยำ่งตอ่เน่ืองสม ่ำเสมอ จนเป็นท่ียก
ยอ่งและได้รับกำรยอมรับจำกเพ่ือน ครู-
อำจำรย์ หรือจำกชมุชน พร้อมทัง้ แนบ
หลกัฐำนประกอบ เชน่ เกียรติบตัร
ประกำศนียบตัร เอกสำรตำ่ง ๆ ค ำบอก
เลำ่ของบคุคล ฯลฯ พฤตกิรรมดีเดน่แต่
ละด้ำนจะมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ
หลกัฐำนหรือร่องรอย ประกอบด้ำนละ 
๓ แหลง่ข้อมลูเป็นอย่ำงน้อย 

๑. คุณลักษณะพืน้ฐำน 

๑.๑ กำรศกึษำเลำ่เรียน…………………………… 
๑.๒ กำรมีทกัษะในกำรจดักำรและกำร

ท ำงำน……………………………………………. 
๑.๓ สขุภำพอนำมยั……………………….……… 
๑.๔ ควำมประพฤต ิคณุธรรม จริยธรรม 

ท่ีส ำคญั …………………………………….… 
๑.๕ กำรอนรัุกษ์ ศลิปวฒันธรรม  

และสิ่งแวดล้อม………………………….…   
๒. กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น  

           ระบุ ช่ื อ กิ จกรรม /ผลงำน ท่ีนั ก เ รี ยนน ำ เสนอ        
จ ำนวน  ๓ รำยกำรเป็นอย่ำงน้อย ………………………… 

 

 

 คณะกรรมกำรประเมินจะพิจำรณำพฤติกรรม กิจกรรมและผลงำนดีเด่นของนกัเรียน โดยใช้
แบบรำยงำนตนเองของนกัเรียน (แบบรำยงำน ก.) และแบบบนัทึกข้อมูลแสดงพฤติกรรมดีเด่นของ
นกัเรียน (แบบรำยงำน ข.) เป็นพืน้ฐำนประกอบกับกำรตรวจสอบหลกัฐำนหรือร่องรอยตำมแบบบนัทึก
ข้อมลูนัน้  
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๕.๒ รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน  
 กำรประเมินนกัเรียนเพ่ือรับรำงวลัพระรำชทำน (ตำมแบบ พร.๑) มี ๒ ด้ำน คือ  
ด้ำนคณุลกัษณะพืน้ฐำน และด้ำนกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ มีรำยละเอียด ดงันี ้
     ๕.๒.๑ คุณลักษณะพืน้ฐำน 
                   ในกำรประเมินคณุลกัษณะพืน้ฐำนของนกัเรียนนัน้ คณะกรรมกำรประเมินพึงพิจำรณำ
ขอบเขตของคณุลกัษณะพืน้ฐำนของนกัเรียนแตล่ะระดบั  ดงันี ้
 ระดับประถมศึกษำ กำรพิจำรณำคณุลกัษณะพืน้ฐำนของนกัเรียนแตล่ะเร่ืองให้
พิจำรณำจำกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ ำวัน และกำรศึกษำเล่ำเรียนในสังคมทัง้ท่ีบ้ำนและ 
ท่ีสถำนศกึษำ โดยเน้นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสังคมที่บ้ำน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กำรพิจำรณำคุณลกัษณะพืน้ฐำนของนกัเรียนแต่ละ
เร่ืองให้พิจำรณำจำกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ ำวนั กำรศกึษำเล่ำเรียนและกำรงำนในสงัคมท่ีบ้ำน
และท่ีสถำนศกึษำ โดยเน้นกิจกรรมที่เก่ียวข้องทัง้ท่ีบ้ำน และสถำนศึกษำ 

  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กำรพิจำรณำคุณลักษณะพืน้ฐำนของนักเรียน 
แต่ละเร่ือง ให้พิจำรณำจำกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ ำวนัและกำรงำนในสังคมท่ีบ้ำนและ  
ท่ีสถำนศกึษำ  โดยเน้นกิจกรรมที่เก่ียวข้องทัง้ท่ีบ้ำน สถำนศึกษำ และชุมชน 

คณุลกัษณะพืน้ฐำนท่ีจะประเมินนกัเรียน มี ๕ องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบจะมี
รำยกำรประเมิน ๓ - ๕ รำยกำร ในกำรประเมินแตล่ะรำยกำรมีเกณฑ์กำรให้ระดบัคะแนนเป็น ๔ ระดบั  
ดงัรำยละเอียดของรำยกำรประเมิน ค ำอธิบำยแนวทำงกำรให้ระดบัคะแนนแตล่ะระดบั รวมทัง้วิธีประเมิน
และแหลง่ข้อมลู ดงันี ้
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  ๑)  กำรศึกษำเล่ำเรียน 

 ๑.๑) มีควำมรู้และทักษะพืน้ฐำนตำมระดับกำรศึกษำ หมำยถึง กำรสัง่สมองค์ควำมรู้  
ทกัษะ ประสบกำรณ์ตำมจดุหมำยของหลกัสตูรในแตล่ะระดบักำรศกึษำ 
                    มุ่งเน้น ให้นกัเรียน มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียนได้ตำมเกณฑ์ 
ระดบัชัน้ มีควำมรู้และทกัษะพืน้ฐำนตำมสำระกำรเรียนรู้ของหลกัสูตรแต่ละระดบักำรศึกษำ รวมทัง้
สำมำรถส่ือควำมคิดผำ่นกำรพดู เขียน หรือน ำเสนอด้วยวิธีตำ่ง ๆ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ มีควำมรู้และทกัษะพืน้ฐำนครบถ้วนตำมหลกัสตูรแต่ละระดบั สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้/
เร่ืองรำว ได้อย่ำงถกูต้อง น ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม น่ำสนใจ แสดงถึงควำมสำมำรถใน
กำรคดิวิเครำะห์ระดบัสงู สรุปหลกักำรเป็นของตนเองได้ 

๓ มีควำมรู้และทกัษะพืน้ฐำนครบถ้วนตำมหลกัสตูรแต่ละระดบั สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้/
เร่ืองรำว ได้อย่ำงถูกต้อง น ำเสนอได้น่ำพอใจ แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
ในเชิงเปรียบเทียบ เช่ือมโยงควำมสมัพนัธ์ได้ 

๒ มีควำมรู้และทกัษะพืน้ฐำนครบถ้วนตำมหลกัสตูรแต่ละระดบั สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้/
เร่ืองรำว ได้อย่ำงถูกต้อง น ำเสนอได้พอใช้ แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ใน
เชิงจ ำแนกและเปรียบเทียบได้ 

๑ มีควำมรู้และทกัษะพืน้ฐำนครบถ้วนตำมหลกัสตูรแต่ละระดบั สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้/
เร่ืองรำว ได้อย่ำงถูกต้อง น ำเสนอได้ แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ในเชิง
จ ำแนกได้ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  หลกัฐำนแสดงผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
๒. ประเมินจำกแฟ้มสะสมงำน สมดุงำน สมดุแบบฝึกหดัของนกัเรียน  
๓. ประเมินจำกผลงำนท่ีให้นกัเรียนปฏิบตัิในขณะสมัภำษณ์ เช่น อ่ำน เขียน ข้อควำม / 

งำน และกำรน ำเสนองำนท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดให้ท ำ 
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 ๑.๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ หมำยถึง กำรมีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดสงัเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคบนพืน้ฐำนของหลัก
เหตผุล คณุธรรม ข้อมลูสำรสนเทศ ได้อย่ำงถูกต้อง มีควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์ ก ำหนดเป้ำหมำย 
และตดัสินใจได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
  มุ่งเน้น ให้นักเรียนเป็นคนช่ำงสังเกต มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ คดิเป็นระบบ มองโลกในแง่ดี รู้จกัค้นคว้ำหำควำมรู้และวิทยำกำรใหม่ ๆ จำกแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลำกหลำย  เพ่ือน ำไปประยกุต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำด้วยตนเองอยำ่งเป็นระบบและสร้ำงองค์ควำมรู้ได้  

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ น ำเสนอขัน้ตอนกำรท ำงำนชดัเจน เป็นระบบ เร่ิมจำกกำรเป็นคนช่ำงสงัเกต เก็บรวบรวม
วิเครำะห์และพฒันำทำงเลือกกำรท ำงำนได้ด้วยตนเองอย่ำงถกูต้องชดัเจน อธิบำยแนวทำง
ในกำรเลือกค้นคว้ำข้อมลูและแหล่งวิทยำกำรใหม่ๆ เพ่ือสนบัสนุนกำรเรียนหรือควำมรู้ได้
ชดัเจน สำมำรถเช่ือมโยงวิเครำะห์ สรุปเหตกุำรณ์หรือมีกำรพฒันำตนเองหรือพฒันำงำน
ด้วยกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตผุล (คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็นและคำดกำรณ์ถึงปัญหำ
ท่ีอำจจะเกิดขึน้จำกปรำกฏกำรณ์ในปัจจุบนั)ตดัสินใจอย่ำงมีเหตผุลและแก้ปัญหำอย่ำง
รอบคอบ แสดงแนวคิด มีผลงำนท่ีแสดงถึงควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ และมองโลกในแง่ดี 

๓ น ำเสนอขัน้ตอนกำรท ำงำนชดัเจน เร่ิมจำกกำรเป็นคนช่ำงสงัเกต เก็บรวบรวมวิเครำะห์
และพฒันำทำงเลือกกำรท ำงำนตำมค ำแนะน ำของผู้ อ่ืนบ้ำงเล็กน้อย อธิบำยแนวทำง
ในกำรเลือกค้นคว้ำข้อมลูและแหล่งวิทยำกำรใหม่ๆ เพ่ือสนบัสนนุกำรเรียนหรือควำมรู้
ได้ชดัเจนเป็นส่วนใหญ่ สำมำรถเช่ือมโยงวิเครำะห์สรุปเหตกุำรณ์หรือมีกำรพฒันำตนเอง
หรือพัฒนำงำนด้วยกระบวนกำรคิดตำมสถำนกำรณ์เป็นส่วนมำก มีแนวคิดในกำร
พฒันำงำน มีผลงำนปรำกฏให้เห็น 

๒ น ำเสนอขัน้ตอนกำรท ำงำนไม่ชัดเจน เร่ิมจำกกำรเก็บรวบรวมและพัฒนำทำงเลือกกำร
ท ำงำนตำมค ำแนะน ำของผู้ อ่ืนเสมอ ๆ อธิบำยแนวทำงในกำรเลือก ค้นคว้ำข้อมลูและ
แหล่งวิทยำกำรใหม่ๆ เพ่ือสนบัสนนุกำรเรียนหรือควำมรู้ได้บำงส่วน สำมำรถเช่ือมโยง
วิเครำะห์ สรุปเหตกุำรณ์หรือมีกำรพฒันำตนเองหรือพฒันำงำนด้วยกระบวนกำรคิดได้
บำงสว่น มีแนวคดิและพยำยำมมองหำชอ่งทำงในกำรพฒันำงำน 

๑ น ำเสนอขัน้ตอนกำรท ำงำนได้ไม่ชดัเจนหรือผิดขัน้ตอนหรือท ำตำมค ำแนะน ำของผู้ อ่ืน
เสมอๆ ไม่สำมำรถเลือกแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนและบอกแหล่งข้อมลูไม่ได้ ไม่มีกำร
วำงแผนกำรท ำงำนและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึน้จำกสถำนกำรณ์สมมตุไิด้ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  ประเมินจำกผลงำนตำมสภำพจริงและกำรน ำเสนอผลงำน  
๒.  สมัภำษณ์นกัเรียน ผู้ถกูประเมิน 
๓.  สมัภำษณ์ครู เพ่ือน ๆ ผู้ปกครอง 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๑๙ 

 

๑.๓) มีควำมขยันหม่ันเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมำยถึง กำรแสดงควำมมุ่งมัน่พำกเพียร
พยำยำมศึกษำค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้เพ่ือเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพฒันำตนเองและ
พฒันำงำนอยูเ่สมอ 
                   มุ่งเน้น ให้นักเรียนมีควำมตัง้ใจศึกษำค้นคว้ำหำประสบกำรณ์ เพิ่มพูนทกัษะรู้จักตัง้
ค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเตมิเพ่ือควำมช ำนำญในกำรเรียนรู้ และกำรท ำงำนจำกแหล่งข้อมลูตำ่ง ๆ 
อยูเ่สมอ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ มีกำรแสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพฒันำตนเองโดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง 
มีควำมสำมำรถในกำรตัง้ค ำถำม เพียรพยำมและพัฒนำงำนท่ีได้ปฏิบัติเป็นประจ ำได้
ถกูต้อง ละเอียด ชดัเจน แสดงผลของงำน/ทกัษะท่ีได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำและกำร
แสวงหำควำมรู้ จ ำนวนชิน้งำนท่ีมีคุณภำพปรำกฏมำกกว่ำ ๓ ชิน้งำน 

๓ มีกำรแสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรพฒันำตนเองโดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง 
มีควำมสำมำรถในกำรตัง้ค ำถำม  เพียรพยำมพฒันำงำนท่ีได้ปฏิบตัิเป็นประจ ำได้ถกูต้อง 
แสดงผลของงำน/ทกัษะท่ีได้จำกกำรศกึษำค้นคว้ำและกำรแสวงหำควำมรู้ จ ำนวนชิน้งำน
ท่ีมีคณุภำพมีคณุภำพปรำกฏ ๓ ชิน้งำน 

๒ มีกำรแสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพฒันำตนเองโดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง 
มีควำมสำมำรถในกำรตัง้ค ำถำม  เพียรพยำมพฒันำงำนท่ีได้ปฏิบตัิเป็นประจ ำได้ถกูต้อง 
แสดงผลของงำน/ทักษะท่ีได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำและกำรแสวงหำควำมรู้ จ ำนวน
ชิน้งำนท่ีมีคณุภำพปรำกฏ  ๒  ชิน้งำน  

๑ มีกำรแสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพฒันำตนเองโดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง 
เพียรพยำมพฒันำงำนท่ีได้ปฏิบตัิเป็นประจ ำแต ่  ไม่คอ่ยชดัเจน แสดงผลของงำน/ทกัษะท่ี
ได้จำกกำรศกึษำค้นคว้ำและกำรแสวงหำควำมรู้ จ ำนวนชิน้งำนท่ีมีคณุภำพปรำกฏ ๑ 
ชิน้งำน หรือไมมี่ชิน้งำน 

       วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑. สมัภำษณ์นกัเรียน ครู  ผู้ปกครอง เพื่อนนกัเรียน 
๒. ประเมินจำกผลงำน 
๓. ประเมินแฟ้มสะสมงำน 
 
 
 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๒๐ 

 

๒)  กำรมีทกัษะในกำรจัดกำรและกำรท ำงำน 

๒.๑) สำมำรถตัดสินใจสร้ำงงำน และวำงระบบกำรท ำงำน หมำยถึง  สำมำรถใช้ข้อมลู
อ้ำงอิงและประเมินควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูลอย่ำงมีเหตผุลชดัเจน  ถูกต้องและต่อเน่ือง เพ่ือช่วย
ตดัสินใจในกำรสร้ำงงำน วำงแผน ปฏิบตัิงำน ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหำจนได้ผลงำนท่ีดี
ตำมเป้ำหมำย 

มุ่งเน้น ให้นกัเรียนศึกษำรำยละเอียดและกรอบของงำนเพ่ือใช้วำงแผนกำรท ำงำน มี
ขัน้ตอนกำรท ำงำนชดัเจน สำมำรถปฏิบตัิตำมแผนได้ ปฏิบตัิงำนโดยมีหลักฐำนกำรจดบนัทึก และ
ตรวจสอบประเมินกำรท ำงำนอย่ำงตอ่เน่ือง 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ สำมำรถใช้ข้อมูลอ้ำงอิงอย่ำงมีเหตุผล เพ่ือช่วยตดัสินใจในกำรสร้ำงงำน ศึกษำ
รำยละเอียด  เพ่ือใช้วำงแผนกำรท ำงำน มีขัน้ตอนกำรท ำงำนชดัเจน สำมำรถปฏิบตัิตำม
แผนได้ มีร่องรอยกำรตรวจสอบประเมินกำรท ำงำนและสรุปรำยงำนผลให้ส ำเร็จด้วย
ตนเองอยำ่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

๓ สำมำรถใช้ข้อมูลอ้ำงอิงอย่ำงมีเหตุผล เพ่ือช่วยตัดสินใจในกำรสร้ำงงำน ศึกษำ
รำยละเอียด  เพ่ือใช้วำงแผนกำรท ำงำน มีขัน้ตอนกำรท ำงำนชดัเจน สำมำรถปฏิบตัิตำม
แผนได้ มีกำรตรวจสอบประเมินกำรท ำงำนให้ส ำเร็จโดยได้รับค ำแนะน ำจำกผู้ อ่ืนเล็กน้อย 

๒ สำมำรถใช้ข้อมูลอ้ำงอิงอย่ำงมีเหตุผล เพ่ือช่วยตดัสินใจในกำรสร้ำงงำน ศึกษำ
รำยละเอียด เพ่ือใช้วำงแผนกำรท ำงำน มีขัน้ตอนกำรท ำงำนชดัเจน สำมำรถปฏิบตัิตำม
แผนได้ มีกำรตรวจสอบประเมินกำรท ำงำนให้ส ำเร็จโดยได้รับค ำแนะน ำจำกผู้ อ่ืนเป็น
สว่นมำก 

๑ สำมำรถใช้ข้อมูลอ้ำงอิงอย่ำงมีเหตุผล เพ่ือช่วยตดัสินใจในกำรสร้ำงงำน ศึกษำ
รำยละเอียด เพ่ือใช้วำงแผนกำรท ำงำน มีขัน้ตอนกำรท ำงำนชดัเจน สำมำรถปฏิบตัิตำม
แผนได้ มีกำรตรวจสอบประเมินกำรท ำงำนให้ส ำเร็จโดยได้รับกำรสัง่กำรและแนะน ำจำก
ผู้ อ่ืนทัง้หมด 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑. สมัภำษณ์นกัเรียน ครู และเพ่ือน  
๒. ตรวจสอบผงักำรท ำงำน  (Concept Mapping)  
๓.   กำรรำยงำนผลกำรท ำงำนหรือชิน้งำน 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๒๑ 

 

๒.๒) สำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ หมำยถึง กำรยอมรับ
ควำมสำมำรถและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ อ่ืน สร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสมำชิกในกำรท ำงำนกลุ่ม 
เต็มใจท ำงำนร่วมกับกลุ่มอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือควำมส ำเร็จของผลงำนส่วนรวม และสำมำรถ
แก้ปัญหำควำมขัดแย้งได้ด้วยสันติวิธี 

 มุ่งเน้น ให้นกัเรียน มีควำมเต็มใจในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม มีสมัพนัธภำพท่ีดีกับเพ่ือน
ร่วมงำน สำมำรถแสดงควำมคดิเห็นและท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยอยำ่งเตม็ศกัยภำพ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ เป็นผู้น ำรวบรวมกลุ่มเพ่ือนให้ท ำงำนร่วมกนัอย่ำงมีควำมสขุ สำมำรถสร้ำงสมัพนัธ์อนัดีใน
กลุ่ม ปฏิบตัิตนให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มทัง้ในด้ำนควำมคิดเห็นและด้ำนควำมสำมำรถ ให้
ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน รับฟังควำมคิดเห็น ยอมรับควำมสำมำรถของผู้ อ่ืน ตัง้ใจท ำงำน
อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถโดยเน้นประโยชน์ส่วนรวมจนประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 

๓ เข้ำท ำงำนเป็นกลุ่มด้วยควำมเต็มใจ มีสัมพันธ์ภำพท่ีดีในกลุ่ม ปฏิบตัิตนให้เป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มทัง้ในด้ำนควำมคิดเห็นและด้ำนควำมสำมำรถ ให้ควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน รับฟังควำมคิดเห็น ยอมรับควำมสำมำรถของผู้ อ่ืนในบำงครัง้ ตัง้ใจท ำงำนอย่ำง
เตม็ควำมสำมำรถโดยเน้นประโยชน์ส่วนรวมจนประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 

๒ เข้ำท ำงำนตำมท่ีกลุ่มขอควำมร่วมมือ สำมำรถปฏิบตัิตนให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มได้
น้อย ทัง้ในด้ำนควำมคิดเห็นและด้ำนควำมสำมำรถ แตใ่ห้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน 
ยอมรับฟังควำมคิดเห็นและยอมรับควำมสำมำรถของผู้ อ่ืนเป็นบำงครัง้ 

๑ ยอมร่วมมือในกำรท ำงำนกลุ่ม กำรปฏิบตัิตนให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มในด้ำนควำม
คิดเห็นและด้ำนควำมสำมำรถน้อย ให้ควำมร่วมมือและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ อ่ืน
น้อย 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑. สมัภำษณ์นกัเรียน ครู และเพ่ือน เก่ียวกบักำรท ำงำนกลุม่ 
๒. ตรวจสอบเอกสำรร่องรอยกำรบนัทกึกำรท ำงำนกลุม่ของนกัเรียน  

๒.๓) เห็นควำมส ำคัญและคุณค่ำของกำรประกอบอำชีพสุจริต หมำยถึง กำรมี
ควำมสนใจตระหนกัถึงประโยชน์และเห็นคณุค่ำและมีเจตคติท่ีดีของกำรประกอบอำชีพสุจริต พยำยำม
เรียนรู้เก่ียวกบัอำชีพสจุริตท่ีตนสนใจ 

 มุ่งเน้น ให้นกัเรียน มีควำมรู้เก่ียวกบักำรประกอบอำชีพสจุริต สนใจและเห็นคณุคำ่และ
มีเจตคตท่ีิดีของกำรประกอบอำชีพสจุริต ใฝ่หำควำมรู้เก่ียวกบัอำชีพท่ีสนใจ 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๒๒ 

 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ แสดงเหตุผลสนับสนุนอำชีพสุจริตได้อย่ำงกว้ำงขวำง ยึดมั่นในแนวทำงกำรประกอบ
อำชีพสุจริต เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอำชีพท่ีสนใจอยู่เสมอ และชกัชวนให้ผู้ อ่ืนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมด้วย สำมำรถหำข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยเก่ียวกับกำรประกอบ
อำชีพท่ีตนสนใจ 

๓ แสดงเหตผุลสนบัสนุนอำชีพสุจริตได้อย่ำงกว้ำงขวำง ยึดมัน่ในแนวทำงกำรประกอบ
อำชีพสจุริต เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอำชีพท่ีสนใจบอ่ยครัง้ สำมำรถหำข้อมลูจำก
แหลง่เรียนรู้  ท่ีหลำกหลำยเก่ียวกบักำรประกอบอำชีพท่ีตนสนใจ 

๒ แสดงเหตุผลสนบัสนุนอำชีพสุจริตได้ ยึดมั่นในแนวทำงกำรประกอบอำชีพสุจริต เข้ำ
ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอำชีพท่ีสนใจบำงครัง้ สำมำรถหำข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบักำรประกอบอำชีพท่ีตนสนใจได้บ้ำง 

๑ แสดงเหตุผลสนบัสนุนอำชีพสุจริตได้ ยึดมั่นในแนวทำงกำรประกอบอำชีพสุจริต เข้ำ
ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอำชีพท่ีสนใจน้อยครัง้ สำมำรถหำข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบักำรประกอบอำชีพท่ีตนสนใจได้น้อย 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑. ตรวจสอบร่องรอยกำรบนัทกึกำรสงัเกต กำรสมัภำษณ์ 
๒. ตรวจสอบเอกสำรสรุปผลกำรปฏิบตัิกิจกรรม  
๓. รำยงำนคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  

๒.๔) สำมำรถน ำทรัพยำกร ข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  หมำยถึง กำรรู้จกัใช้ทรัพยำกร วสัดอุปุกรณ์ ข้อมูลสำรสนเทศ นวตักรรมหรือ
เทคโนโลยีมำใช้พฒันำกระบวนกำรท ำงำนโดยประหยดัเวลำ คำ่ใช้จำ่ยให้เกิดประโยชน์และคุ้มคำ่ท่ีสดุ                             

มุ่งเน้น ให้นกัเรียนเลือกใช้ทรัพยำกรท่ีเหมำะสม ประหยดั คุ้มคำ่ และสอดคล้องกบัท้องถ่ิน 
น ำข้อมลู สำรสนเทศและเทคโนโลยีมำใช้หรือประยกุต์ใช้ในกำรท ำงำนให้คุ้มคำ่และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ เลือกใช้ทรัพยำกร วสัดอุปุกรณ์ ข้อมลูสำรสนเทศ นวตักรรม ภูมิปัญญำ และเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์ คุ้มคำ่ ประหยดัเวลำ คำ่ใช้จ่ำยในกำรท ำงำนได้
เหมำะสมกบังำนและสภำพท้องถ่ิน 

๓ เลือกใช้ทรัพยำกรวสัดอุปุกรณ์ ข้อมลูสำรสนเทศ นวตักรรม ภูมิปัญญำ และเทคโนโลยี
มำใช้ ในกำรท ำงำนได้เหมำะสมกบังำนและสภำพท้องถ่ินแตไ่ด้รับประโยชน์ไมคุ่้มค่ำ 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๒๓ 

 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๒ เลือกใช้ทรัพยำกรวสัดอุปุกรณ์ ข้อมลูสำรสนเทศ นวตักรรม ภูมิปัญญำ และเทคโนโลยี
มำใช้ ในกำรท ำงำนได้เหมำะสมกบังำนแตไ่มส่อดคล้องกบัท้องถ่ินและไมคุ่้มคำ่ 

๑ เลือกใช้ทรัพยำกรวสัดอุปุกรณ์ ข้อมลูสำรสนเทศ นวตักรรม ภูมิปัญญำ และเทคโนโลยี
มำใช้ ในกำรท ำงำนไมเ่หมำะสมกบังำนและสภำพท้องถ่ินใช้ประโยชน์ได้ไมคุ่้มคำ่ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  ประเมินผลงำนหรือชิน้งำนโครงกำรท่ีได้รับมอบหมำยตำมสำระกำรเรียนรู้ 
๒.  ประเมินจำกแผนงำนของโครงงำน 
๓.  สมัภำษณ์นกัเรียน เพ่ือน ครู ถึงกำรวำงแผนใช้วสัดอุปุกรณ์ในกำรท ำงำน 
 

๓)  สุขภำพอนำมัย       

๓.๑) มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สมบูรณ์ตำมวัย และมีบุคลิกภำพที่ดี หมำยถึง  
มีร่ำงกำยท่ีสะอำดและแข็งแรง แตง่กำยสะอำด กิริยำมำรยำทสภุำพอ่อนน้อม มีบคุลิกออ่นโยน 
ทำ่ทำงคล่องแคล่ว เหมำะสมกบัวยั 
 มุ่งเน้น ให้นกัเรียน ปฏิบตัตินเพ่ือให้มีสขุภำพร่ำงกำยท่ีสะอำด แข็งแรงสมบรูณ์ มีควำม
สภุำพออ่นน้อม มีบคุลิกลกัษณะออ่นโยน ทำ่ทำงคลอ่งแคลว่เหมำะสมกบัวยั 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ มีสขุภำพร่ำงกำยแข็งแรง สะอำด สมบรูณ์ ลกัษณะท่ำทำงคล่องแคล่ว ว่องไว เหมำะสม
กบัวยั ใช้ค ำพดู สภุำพ แสดงกิริยำมำรยำทเรียบร้อย มีสมัมำคำรวะ ตลอดจน แตง่กำย
ได้เหมำะสมกบักำลเทศะ ปฏิบตัจินเป็นนิสยั เป็นแบบอยำ่งท่ีดีและแนะน ำผู้ อ่ืนได้ 

๓ มีสขุภำพร่ำงกำยแข็งแรง สะอำด สมบรูณ์ ลกัษณะท่ำทำงคล่องแคล่ว ว่องไว เหมำะสม
กบัวยั ใช้ค ำพดู สภุำพ แสดงกิริยำมำรยำทเรียบร้อย มีสมัมำคำรวะ ตลอดจน  แตง่กำย
ได้เหมำะสมกบักำลเทศะ เป็นแบบอยำ่งแก่ผู้ อ่ืนได้  

๒ มีสขุภำพร่ำงกำยแข็งแรง สะอำด สมบรูณ์ ลกัษณะท่ำทำงคล่องแคล่ว ว่องไว เหมำะสม
กบัวยั ใช้ค ำพดู สภุำพแสดงกิริยำมำรยำทเรียบร้อย มีสมัมำคำรวะ ตลอดจนแตง่กำย
ได้เหมำะสมกบักำลเทศะ เป็นแบบอยำ่งแก่ผู้ อ่ืนได้เป็นสว่นมำก 

๑ มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สะอำด สมบูรณ์ ลักษณะท่ำทำงคล่องแคล่ว ว่องไว 
เหมำะสมกบัวยั ใช้ค ำพดู สภุำพ แสดงกิริยำมำรยำทเรียบร้อย มีสมัมำคำรวะ ตลอดจน
แตง่กำยได้เหมำะสมกบักำลเทศะเป็นบำงครัง้ 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๒๔ 

 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑. ส ำรวจร่องรอยกำรบนัทกึสขุภำพกำรชัง่น ำ้หนกั วดัสว่นสงูของนกัเรียนตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

๒. สมัภำษณ์ครู เพ่ือนนกัเรียน  
๓. สงัเกตพฤตกิรรมกำรแตง่กำย สขุภำพร่ำงกำย กิริยำมำรยำท และบคุลิกภำพของ

นกัเรียน  

๓.๒) มีสุขภำพจิตที่ดี หมำยถึง กำรท่ีนกัเรียนแสดงออกถึงควำมร่ำเริงแจ่มใส มีมนษุยสมัพนัธ์
ท่ีดี  ให้เกียรติผู้ อ่ืน มองโลกในแง่ดี มัน่ใจในตนเอง มีควำมมัน่คงทำงอำรมณ์และแสดงออกได้อย่ำง
เหมำะสมกบัวยั 
 มุ่งเน้น ให้นกัเรียน แสดงออกถึงควำมร่ำเริงแจ่มใส มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ให้เกียรติผู้ อ่ืน  
มีควำมรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน รู้จกัควบคมุอำรมณ์ได้เหมำะสมกบัวยัและสถำนกำรณ์ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ มีควำมร่ำเริงแจม่ใส มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  ให้เกียรตผิู้ อ่ืน มีควำมมัน่ใจในตนเอง มีควำม
มัน่คงทำงอำรมณ์ มองควำมเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในเชิงบวกและสร้ำงสรรค์มีควำมรู้สกึท่ี
ดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนอย่ำงสม ่ำเสมอตอ่เน่ืองจนเป็นนิสยั ได้รับกำรยอมรับจำกบคุคล
ทัว่ไปให้เป็นแบบอย่ำงและแนะน ำผู้ อ่ืนได้ 

๓ มีควำมร่ำเริงแจม่ใสมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  มีควำมมัน่ใจในตนเอง มีควำมมัน่คงทำง
อำรมณ์ มองควำมเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในเชิงบวก มีควำมรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน
อยำ่งสม ่ำเสมอตอ่เน่ืองจนเป็นนิสยั 

๒ มีควำมร่ำเริงแจ่มใส มีควำมมัน่ใจในตนเอง มีควำมมัน่คงทำงอำรมณ์ เข้ำใจและ
ยอมรับกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ มีควำมรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนเป็นบำงครัง้ 

๑ มีควำมร่ำเริงแจ่มใส แต่ขำดควำมมั่นใจในตนเอง อำรมณ์ไม่มั่นคง ไม่ชอบกำร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ถ้ำไมต่รงกบัควำมคดิของตน  

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน เก่ียวกับควำมมีจิตใจร่ำเริงแจ่มใส ควำมมั่นใจใน

ตนเอง ควำมรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
๒.  สมัภำษณ์นกัเรียน ครู เพ่ือนนกัเรียน ผู้ปกครอง 
๓.  ศกึษำพฤตกิรรมจำกแบบรำยงำนพฤตกิรรมของนกัเรียน  



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 
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๓.๓) มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ท่ีห่ำงไกลและปลอดจำกส่ิงเสพติด หมำยถึง กำรประพฤติ
ปฏิบตัิตนเป็นผู้ มีสขุภำพพลำนำมยัท่ีดีทัง้ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ รู้จกัหลีกเล่ียงสภำวะท่ีเส่ียงต่อควำม
รุนแรง โรค ภยั  อบุตัเิหต ุปัญหำทำงเพศและสิ่งเสพตดิ 

มุ่งเน้น ให้นกัเรียนปฏิบตัิตนตำมสขุบญัญัติ เช่น กำรดแูลสขุภำพ กำรรู้จกัรักษำควำม
สะอำด กำรออกก ำลงักำยสม ่ำเสมอ กำรท ำจิตใจให้เบิกบำน กำรอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสขุ เป็น
ผู้ รู้จกัหลีกเล่ียงสภำวะท่ีเส่ียงตอ่ควำมรุนแรง โรค ภยั  อบุตัเิหต ุปัญหำทำงเพศและสิ่งเสพติด 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ ดแูลรักษำสขุภำพของตนเองถกูต้อง ครบถ้วนตำมสขุบญัญัติของกระทรวงสำธำรณสขุ 
ออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำสม ่ำเสมอ เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีหลีกเล่ียงสภำวะท่ีเส่ียงต่อควำม
รุนแรง โรค ภยั  อบุตัเิหต ุปัญหำทำงเพศและสิ่งเสพตดิ เป็นท่ียอมรับว่ำเป็นแบบอย่ำงท่ีดี
และสำมำรถแนะน ำให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติำมได้ 

๓ ดแูลรักษำสขุภำพของตนเองถกูต้อง ครบถ้วนตำมสขุบญัญัติของกระทรวงสำธำรณสขุ ออก
ก ำลงักำยและเล่นกีฬำสม ่ำเสมอ เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีหลีกเล่ียงสภำวะท่ีเส่ียงตอ่ควำมรุนแรง 
โรค ภยั  อบุตัเิหต ุปัญหำทำงเพศและสิ่งเสพติด เป็นท่ียอมรับว่ำเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ผู้ อ่ืน  

๒ ดแูลรักษำสุขภำพของตนเองถูกต้อง ครบถ้วนตำมสุขบญัญัติของกระทรวงสำธำรณสุข 
ออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำ เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีหลีกเล่ียงสภำวะท่ีเส่ียงตอ่ควำมรุนแรง โรค 
ภยั  อบุตัเิหต ุปัญหำทำงเพศและสิ่งเสพตดิสม ่ำเสมอ 

๑ ดแูลรักษำสขุภำพของตนเองถกูต้อง ครบถ้วนตำมสขุบญัญัติของกระทรวงสำธำรณสุข 
ออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำบ้ำง  เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีหลีกเล่ียงสภำวะท่ีเส่ียงต่อควำม
รุนแรง โรค ภยั  อบุตัเิหต ุปัญหำทำงเพศและสิ่งเสพตดิแต่ไม่สม ่ำเสมอ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  สมัภำษณ์และสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียน  
๒.  สมัภำษณ์  ครู เพ่ือนนกัเรียน ผู้ปกครอง คนงำน ภำรโรง 
๓.  ศกึษำรำยงำนพฤตกิรรมของนกัเรียน  
๔.  พิจำรณำรำงวลั เกียรติบตัร หลกัฐำนกำรเข้ำแขง่ขนักีฬำประเภทตำ่ง ๆ ประกอบ 

 

 

 

 

 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๒๖ 

 

๔) ควำมประพฤต ิคุณธรรม จริยธรรมที่ส ำคัญ 

๔.๑) มีควำมซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ และปฏบิัตติน
ตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ 

 ควำมซ่ือสัตย์ หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบตัิอย่ำงเหมำะสม และตรงตอ่ควำมเป็นจริง  
ทำงกำย วำจำ ใจ ทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
       มุ่งเน้น ให้นกัเรียนปฏิบตัิตนตรงตำมควำมเป็นจริง ท ำตำมค ำมัน่สญัญำท่ีให้ไว้ต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน 

 ควำมมีระเบียบวินัย หมำยถึง กำรจดัระบบกำรด ำเนินชีวิตและควำมสมัพนัธ์ใน
สงัคมให้เรียบร้อยโดยมุ่งให้นกัเรียน ประพฤติปฏิบตัิตนตำมข้อตกลง กฎข้อบงัคบั ระเบียบแบบแผน 
และขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงำม  เพ่ือควำมสงบสขุในชีวิตของตนและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสงัคม 
                มุ่งเน้น ให้นกัเรียนปฏิบตัิตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัของสถำบนักำรศกึษำและ
ของสงัคม เพ่ือกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงสงบสขุ และมีสมัพนัธภำพท่ีดีในสงัคม 

 ควำมรับผิดชอบ หมำยถึง กำรมีควำมมุ่งมัน่ ตัง้ใจปฏิบตัิตนตำมบทบำทหน้ำท่ีจน
บรรลผุลตำมควำมมุง่หมำย ยอมรับผลกำรกระท ำนัน้และพยำยำมปรับปรุงกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีให้ดียิ่งขึน้ 
                มุ่งเน้น ให้นกัเรียน ปฏิบตัิหน้ำท่ีกำรงำนของตนในกำรศึกษำเล่ำเรียน มุ่งปฏิบตัิให้
ส ำเร็จด้วยดีทัง้ในสถำนศกึษำ ครอบครัว และสงัคม         

 ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบตัิตน
ตำมหลกัค ำสอนของศำสนำท่ีตนนบัถือ เช่น กำรเป็นผู้ มีใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ กำรรู้จกัให้อภยั กำรไม่พดูให้
ร้ำยกนั มีควำมอดทนอดกลัน้ เป็นต้น 
                มุ่งเน้น ให้นักเรียนปฏิบตัิตนตำมหลักค ำสอนของศำสนำท่ีตนนับถือ เพ่ือกำรอยู่
ร่วมกนัในสงัคมอยำ่งสนัตสิขุ  

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ ยึดมัน่ประพฤติปฏิบตัิงำนตรงต่อควำมเป็นจริงทัง้กำย วำจำ ใจ รักษำค ำมัน่สญัญำ 
ยอมรับ และตัง้ใจปฏิบตัิตนตำมข้อตกลง ระเบียบ กฎเกณฑ์ตำ่ง ๆ เพ่ือควำมสงบสขุ 
ตัง้ใจศกึษำเลำ่เรียนและท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย ท ำให้ส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย โดยไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึน้ พยำยำมปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนและปฏิบตัิหน้ำท่ีให้ดียิ่งขึน้ 
โดยมุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์ตอ่ส่วนรวม ประพฤติตน ตำมหลกัค ำสอนของศำสนำท่ีตน
นบัถืออยำ่งเคร่งครัด 

๓ เต็มใจประพฤติปฏิบตัิงำนตรงตอ่ควำมเป็นจริงทัง้กำย วำจำ ใจ รักษำค ำมัน่สญัญำ 
ยอมรับ และตัง้ใจปฏิบตัิตนตำมข้อตกลง ระเบียบกฎเกณฑ์ตำ่ง ๆ เพ่ือควำมสงบสขุของ
คนรอบข้ำง ศึกษำเล่ำเรียนและท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย ท ำให้ส ำเร็จตำมควำมมุ่ง
หมำยโดยไม่ต้องมีใครบงัคบั ประพฤติตนตำมหลกัค ำสอนของศำสนำท่ีตนนบัถืออย่ำง
สม ่ำเสมอ 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๒๗ 

 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๒ ประพฤติปฏิบัติงำนตรงต่อควำมเป็นจริงและรักษำค ำมั่นสัญญำปฏิบัติตำมข้อตกลง 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ตำ่งๆ เม่ือมีค ำสัง่ ศกึษำเล่ำเรียนและท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ
ลลุ่วง โดยมุ่งหวงัประโยชน์ส่วนตนและให้เป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน ประพฤติตนตำม
หลกัค ำสอนของศำสนำท่ีตนนบัถืออยำ่งเหมำะสม 

๑ ประพฤติปฏิบัติงำนตรงต่อควำมเป็นจริงและรักษำสัญญำ  ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง 
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ เม่ือควำมจ ำเป็นบงัคบัเพ่ือหวงัจะได้ประโยชน์ตอบแทน หรือ
หลีกเล่ียงกำรลงโทษ  ศกึษำเล่ำเรียน ท ำงำน ท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมจ ำเป็น ท ำ
ตำมท่ีบคุคลอ่ืนท ำ ประพฤตตินตำมหลกัค ำสอนของศำสนำท่ีตนนบัถือตำมควำมจ ำเป็น 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  สมัภำษณ์นกัเรียน ครู เพ่ือนนกัเรียน ผู้ปกครอง 
๒.  พิจำรณำเกียรตบิตัร หรือรำงวลัตำ่ง ๆ 
๓.  สมดุบนัทกึควำมดี 
๔.  แบบประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๔.๒)  มีควำมกตัญญูกตเวที เสียสละ เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และมีจิตสำธำรณะ  

ควำมกตัญญูกตเวที หมำยถึง กำรปฏิบตัิตนในกำรเอำใจใส่ดแูลช่วยเหลือภำรกิจ
และกำรงำนของผู้ มีพระคณุ ประพฤติและปฏิบตัิตนตำมค ำสัง่สอน ด ำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชู
ช่ือเสียงของหมูค่ณะและวงศ์ตระกลู 

มุ่งเน้น ให้นกัเรียน ได้ช่วยเหลือตอบแทนและปฏิบตัิตนตำมค ำสัง่สอนของ ผู้ มี
พระคณุ 

ควำมเสียสละ เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีจิตสำธำรณะ 
หมำยถึง  กำรละควำมเห็นแก่ตวั รู้จกัแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและบุคคลท่ีควรให้ด้วยก ำลังกำย 
ก ำลงัใจ ก ำลงัทรัพย์ และก ำลงัสตปัิญญำ  

มุ่งเน้น ให้นกัเรียนได้ช่วยเหลือสงัคมและบคุคลอ่ืนทัง้ก ำลงักำย ก ำลงัใจ ก ำลงัทรัพย์ 
ก ำลงัสติปัญญำ  เช่น กำรแบง่ปันสิ่งของตำ่ง ๆ ให้แก่คนท่ีควรให้เม่ือมีโอกำส บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชมุชน สงัคม มีจิตสำธำรณะ ค ำนงึถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

 

 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๒๘ 

 

 ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ เอำใจใสด่แูล ชว่ยเหลือกำรงำนผู้ มีพระคณุอยูเ่ป็นประจ ำด้วยควำมเต็มใจ มุ่งมัน่ปฏิบตัิงำน
ตำมค ำสัง่สอนของผู้ มีพระคณุและบ ำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม ชว่ยเหลือสงัคมและ
บคุคลอ่ืนทัง้ก ำลงักำย ก ำลงัใจ ก ำลงัทรัพย์ ก ำลงัสตปัิญญำทกุครัง้ท่ีมีโอกำส  

๓ พอใจท่ีได้ดแูลช่วยเหลือกำรงำน ปฏิบตัิตนตำมค ำสัง่สอนของผู้ มีพระคณุ เต็มใจให้
ควำมชว่ยเหลือสงัคมและบคุคลอ่ืนตำมก ำลงัควำมสำมำรถทัง้ก ำลงักำย ก ำลงัใจ ก ำลงั
ทรัพย์ ก ำลงัสตปัิญญำโดยไมมี่ใครบงัคบั  

๒ ดแูลช่วยเหลือกำรงำนของผู้ มีพระคณุบำงโอกำส ปฏิบตัิตนตำมค ำสัง่สอนของผู้ มีพระคณุ
เม่ือถกูตกัเตือนหรือถกูบงัคบั ชว่ยเหลือสงัคมและบคุคลอ่ืนเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของสงัคมได้
เป็นบำงครัง้  

๑ ดแูลช่วยเหลือกำรงำนตลอดจนปฏิบตัิตำมค ำสัง่สอนของผู้ มีพระคณุด้วยควำมจ ำเป็น
หรือหวงัผลตอบแทนหรือถกูบงัคบั ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนเป็นบำงโอกำส           

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  สมัภำษณ์นกัเรียน ครู เพ่ือนนกัเรียน  ผู้ปกครอง 
๒.  ตรวจสอบแฟ้มสะสมงำน  และพิจำรณำเกียรตบิตัร หรือรำงวลัตำ่ง ๆ  
๓.  แบบประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๔.๓) รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของอย่ำงคุ้มค่ำ  หมำยถึง กำรรู้จกัใช้เวลำและ
ทรัพย์สินทัง้ส่วนตนและส่วนรวม ตำมควำมจ ำเป็นให้เกิดประโยชน์และคุ้มคำ่สูงสดุ และน ำหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตให้เหมำะสม 

 มุ่งเน้น ให้นกัเรียนใช้เวลำ ทรัพย์สิน และทรัพยำกรทัง้ส่วนตนและส่วนรวมให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ รู้จกัซ่อมแซม บ ำรุงรักษำสิ่งของ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้สำมำรถใช้ได้อย่ำงคุ้มคำ่ และ
น ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตให้เหมำะสม 

 ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ รู้จกัใช้เวลำ ทรัพย์สิน และทรัพยำกรทัง้ส่วนตนและส่วนรวมตำมควำมจ ำเป็นให้เกิด
ประโยชน์ คุ้มค่ำสูงสุด และน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตให้
เหมำะสม  ได้รับกำรยกยอ่งให้เป็นแบบอยำ่งท่ีดี ให้คนอ่ืนปฏิบตัติำมได้ 

๓ รู้จกัใช้เวลำ  ทรัพย์สิน  และทรัพยำกรทัง้ส่วนตนและส่วนรวมตำมควำมจ ำเป็นให้เกิด
ประโยชน์ คุ้มคำ่ และน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตให้เหมำะสม 
 เป็นแบบอยำ่งท่ีดีให้คนอ่ืนปฏิบตัติำมได้ 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๒๙ 

 

 ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๒ รู้จกัใช้เวลำ ทรัพย์สิน และทรัพยำกรของส่วนตน และส่วนรวมให้เกิดประโยชน์และน ำ
หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตให้เหมำะสมตำมท่ีผู้ ใหญ่แนะน ำ เป็น
แบบอยำ่งให้คนอ่ืนปฏิบตัิตำมได้บ้ำง 

๑ รู้จกัใช้เวลำ ทรัพย์สิน และทรัพยำกรของส่วนตนและส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ และน ำ
หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตให้เหมำะสม ก็ต่อเม่ือมีกำรก ำหนด
ข้อบงัคบัไมส่ำมำรถเป็นแบบอยำ่งให้คนอ่ืนปฏิบตัติำมได้ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑. สมัภำษณ์นกัเรียน ครู เพ่ือนนกัเรียน ผู้ปกครอง 
๒. ประเมินจำกกำรสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียน  

๔.๔)  มีควำมเป็นประชำธิปไตยและมีภำวะผู้น ำ   

ควำมเป็นประชำธิปไตย หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบตัิตนเป็นผู้ ท่ีมีคำรวะธรรม 
ปัญญำธรรม และสำมคัคีธรรม เพ่ือกำรอยูร่่วมกนัในสงัคมได้อยำ่งสนัตสิขุ 
 มุ่งเน้น ให้นกัเรียน เคำรพสิทธิ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ อ่ืน ใช้หลกัเหตผุลในกำร
ตดัสินปัญหำ ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน และเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 

ภำวะผู้น ำ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน หรือด ำเนินกิจกรรมตำ่งๆ กล้ำคิด 
กล้ำท ำ กล้ำตดัสินใจ ปรับทิศทำงกำรท ำงำน ก ำกับติดตำมและพยำยำมสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ
ผู้ ร่วมงำนได้ปฏิบตังิำนจนส ำเร็จลลุว่ง 
 มุ่งเน้น ให้นกัเรียน กล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำตดัสินใจอย่ำงมีเหตผุลในกำรเป็นผู้น ำ 
ปฏิบตัิงำน/ กิจกรรมให้ได้ผลดีทัง้ในและนอกสถำนศึกษำ แสดงควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนให้
ก้ำวหน้ำ ยอมรับควำมคิดเห็นและควำมสำมำรถของผู้ อ่ืน 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ สำมำรถอ ำนวยกำรในกำรปฏิบตัิงำน/กิจกรรมในฐำนะผู้น ำกิจกรรม ประธำนหรือ
ผู้ ร่วมงำนในห้องเรียน สถำนศึกษำและหรือนอกสถำนศึกษำให้ได้รับควำมส ำเร็จ
ได้ผลดีเย่ียมจนเป็นท่ียอมรับจำกเพ่ือนนักเรียนทั่วไป  ตลอดจนครูอำจำรย์และ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ คิดริเร่ิมและเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยทัง้ใน
สถำนศกึษำและชมุชนเป็นปกติ เป็นผู้กล้ำคิด  กล้ำตดัสินใจแก้ปัญหำตำ่ง ๆ อย่ำงมี
เหตผุล แสดงควำมรับผิดชอบ ปฏิบตัิงำนเพ่ือส่วนรวมได้เป็นอย่ำงดี เคำรพสิทธิ และ
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ อ่ืน ประสำนสมัพนัธ์ให้เกิดควำมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้คณะ
ผู้ ร่วมงำนปฏิบตังิำนด้วยควำมรำบร่ืน และประสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งดี 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓๐ 

 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๓ สำมำรถอ ำนวยกำรในกำรปฏิบัติงำน/กิจกรรมในฐำนะผู้ น ำกิจกรรม ประธำนหรือ
ผู้ ร่วมงำนในห้องเรียน สถำนศึกษำและในหรือนอกสถำนศึกษำให้ได้รับควำมส ำเร็จ
ได้ผลดีเป็นท่ียอมรับของกลุม่เพ่ือนและครูอำจำรย์ เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย
เป็นประจ ำ เป็นผู้กล้ำคิด กล้ำตดัสินใจแก้ปัญหำตำ่ง ๆ  ตำมเหตกุำรณ์ ปฏิบตัิงำนเพ่ือ
ส่วนรวมได้ผลดี เป็นผู้ เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ อ่ืนและร่วมมือในกำร
ท ำงำนกบัคณะผู้ ร่วมงำนได้อยำ่งรำบร่ืนได้รับควำมส ำเร็จด้วยดี 

๒ 
 

สำมำรถอ ำนวยกำรในกำรปฏิบตัิงำน/กิจกรรมในฐำนะผู้น ำกิจกรรม/ประธำน หรือ
ผู้ ร่วมงำนในห้องเรียนและสถำนศกึษำได้ผลดีพอใช้ เป็นท่ีรับทรำบของเพ่ือนและครู
อำจำรย์ เข้ำร่วมกิจกรรมสง่เสริมประชำธิปไตยเป็นบำงครัง้ เป็นผู้กล้ำคิด กล้ำตดัสินใจ 
ท ำงำนเพ่ือส่วนรวมได้ผลดี น่ำพอใจ เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ ร่วมงำน
เป็นบำงครัง้ ได้ผลงำนดีพอควร 

๑ สำมำรถอ ำนวยกำรในกำรปฏิบตัิงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ในฐำนะผู้น ำกิจกรรม ประธำนหรือ
ผู้ ร่วมงำนได้บอ่ยครัง้ เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือประชำธิปไตยเป็นครัง้ครำว ปฏิบตัิงำนโดยอำศยั
ควำมคดิเห็นของตนเองเป็นสว่นใหญ่ กำรตดัสินใจไมอ่ยูบ่นพืน้ฐำนของกำรเป็นเหตเุป็นผล 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  สมัภำษณ์ครู เพ่ือนนกัเรียน  
๒.  พิจำรณำค ำสัง่แตง่ตัง้กำรเป็นประธำน กรรมกำรนกัเรียน  
๓.  พิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบตังิำน/กิจกรรมตำ่งๆ 

๔.๕)  มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ หมำยถึง 
กำรประพฤตตินท่ีแสดงถึงควำมส ำนกึและควำมภมูิใจในสถำบนัชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และ
วฒันธรรมของชำติ 

มุ่งเน้น ให้นกัเรียนส ำนึกและภูมิใจท่ีเกิดมำเป็นคนไทย และแสดงควำมจงรักภักดีโดย
กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ตอ่สถำบนัชำต ิศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ทกุครัง้ท่ีมีโอกำส 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ มีควำมส ำนึกและภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีโดยกำรท ำ
ประโยชน์ตอ่สถำบนัชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ด้วยควำมมุ่งมัน่ ศรัทธำ ช่ืนชมยินดี 
จนเป็นแบบอย่ำงและแนะน ำให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิได้ 

๓ มีควำมส ำนึกและภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีโดยกำรท ำ
ประโยชน์ตอ่สถำบนัชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ด้วยควำมศรัทธำ ช่ืนชมยินดีจนเป็น
แบบอยำ่งแก่ผู้ อ่ืนได้ 
 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓๑ 

 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๒ มีควำมส ำนึกและภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีโดยกำรท ำ
ประโยชน์ตอ่สถำบนัชำต ิ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เม่ือมีผู้แนะน ำ  

๑ มีควำมส ำนึกและภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีโดยกำรท ำ
ประโยชน์ตอ่สถำบนัชำต ิศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เม่ือถกูก ำหนดให้ท ำ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  สมัภำษณ์นกัเรียน ครู เพ่ือนนกัเรียน 
๒.  ประเมินจำกแฟ้มสะสมงำน 
๓.  พิจำรณำจำกภำพกิจกรรมของสถำนศกึษำในโอกำสตำ่ง ๆ 

๕)  กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

๕.๑) ใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมตำมหลักภำษำไทย หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรพดู อำ่น เขียนภำษำไทยได้อยำ่งถกูต้องตำมหลกัภำษำไทยและเหมำะสมกบักำลเทศะ 

มุ่งเน้น ให้นกัเรียน สำมำรถพูดและอ่ำนออกเสียงภำษำไทย ค ำควบกล ำ้ได้
ถกูต้องตำมอกัขรวิธี และเขียนได้ถกูต้องตำมหลกัไวยำกรณ์และเหมำะสมกบักำลเทศะ  

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ พูด อ่ำน และเขียนภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ ใช้ถ้อยค ำส ำนวน
สละสลวย เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกบักำลเทศะจนเป็นแบบอย่ำงและแนะน ำผู้ อ่ืนปฏิบตัิ
ให้ถกูต้องได้ 

๓ พูด อ่ำน และเขียนภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ ใช้ถ้อยค ำส ำนวน
สละสลวย เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกบักำลเทศะจนเป็นแบบอย่ำงและแนะน ำผู้ อ่ืนปฏิบตัิ
ให้ถกูต้องได้เป็นบำงครัง้ 

๒ พูด อ่ำน และเขียนภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ ใช้ถ้อยค ำส ำนวน
สละสลวย เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกบักำลเทศะจนเป็นแบบอยำ่งได้ 

๑ พดู อ่ำน และเขียนภำษำไทยได้อย่ำงถกูต้องตำมหลกัไวยำกรณ์ ใช้ถ้อยค ำส ำนวนไม่
สละสลวย เข้ำใจยำกและไมเ่หมำะสมกบักำลเทศะ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  สมัภำษณ์นกัเรียน 
๒.  ประเมินจำกกำรพดู อำ่นและเขียนเร่ืองรำวท่ีก ำหนด 
๓.  พิจำรณำจำกเกียรติบตัรและรำงวลัตำ่ง ๆ 
๔.   ผลงำนจำกกำรเขียนของนกัเรียน 
 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓๒ 

 

๕.๒)  มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย  หมำยถึง กำรแสดงควำมรัก ควำมหวงแหน
และช่ืนชมในศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินของตนเองและชำตไิทย 

มุ่งเน้น ให้นักเรียน แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย คุ้มครอง 
เผยแพร่ ดแูล ศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ินและชำตไิทยให้ด ำรงอยูสื่บไป 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจในศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ินไทยและชำติไทย ร่วมอนุรักษ์
เผยแพร่ และสืบทอดให้ด ำรงอยูสื่บไป พร้อมทัง้สำมำรถเป็นแบบอยำ่งกบัผู้ อ่ืนได้ 

๓ แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจในศิลปะวฒันธรรมของท้องถ่ินและชำติไทย  ร่วมอนรัุกษ์ 
เผยแพร่ และรักษำให้ด ำรงอยูสื่บไป 

๒ แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจในศิลปะวฒันธรรมของท้องถ่ินและชำติไทย พยำยำม
อนรัุกษ์ให้ด ำรงอยูสื่บไป 

๑ มีควำมภำคภูมิใจในศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ินและชำติไทยแต่ไม่ให้ควำมส ำคญัใน
กำรดแูลรักษำและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมให้ด ำรงอยูสื่บไป 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  สมัภำษณ์นกัเรียน ครู เพ่ือนนกัเรียน 
๒.  พิจำรณำร่องรอยหลกัฐำนจำกแฟ้มสะสมงำน 
๓.  ประเมินจำกผลงำน / โครงกำร 
๔.  ตรวจสอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของสถำนศกึษำและชมุชน 

๕.๓) มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมีอยู่ให้ย่ังยืน หมำยถึง กำรรู้จกัใช้และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ พลงังำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
คุ้มคำ่ และพฒันำให้เกิดประโยชน์อยำ่งยัง่ยืน 

มุ่งเน้น ให้นกัเรียน เห็นคณุค่ำและรู้จกัใช้ทรัพยำกร พลงังำน สิ่งแวดล้อม 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้อย่ำงถนอมรักษำให้ใช้ได้นำนและเกิดประโยชน์มำกท่ีสุด  รู้จกับูรณะ
ซอ่มแซมหรือปรับเปล่ียนของใช้เก่ำหรือหมดสภำพกำรใช้งำนมำใช้ใหม ่เพ่ือลดกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อม
เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำรงชีวิตและพฒันำให้ยัง่ยืน  

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ รักษำและรู้จกัใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ พลงังำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ้มคำ่ สำมำรถ
ปรับเปล่ียนของเก่ำท่ีใช้แล้วน ำมำใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรส่งเสริม
และรณรงค์ในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ยัง่ยืน 

๓ รักษำและรู้จักใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ 
สำมำรถปรับเปล่ียนของเก่ำท่ีใช้แล้วน ำมำใช้ให้เป็นประโยชน์  ร่วมรณรงค์ในกำร
รักษำทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิ่งแวดล้อมด้วยควำมเตม็ใจ 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓๓ 

 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๒ รักษำและรู้จักใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ 
สำมำรถปรับเปล่ียนของเก่ำท่ีใช้แล้วน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในบำงโอกำส 

๑ รักษำและรู้จักใช้ทรัพยำกรธรรมชำติพลงังำนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ตำม
ควำมจ ำเป็นและตำมค ำแนะน ำของผู้ อ่ืน 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.  สมัภำษณ์นกัเรียน ครู เพ่ือนนกัเรียน 
๒.  ประเมินผลจำกผลงำนโครงกำร / กิจกรรม 
๓.  พิจำรณำร่องรอยหลกัฐำนจำกเอกสำรอ่ืน ๆ เชน่ แฟ้มสะสมงำน 
๔.  ตรวจสอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของสถำนศกึษำและชมุชน 

๕.๒.๒ กจิกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรียน (ตำมแบบ พร.๑ ข้อ ๒)  
 ขอบเขตในกำรพิจำรณำกิจกรรมหรือผลงำนดีเดน่ของนกัเรียน ให้กรรมกำรพิจำรณำ
ตำมเกณฑ์กำรประเมิน ๔ ประกำร คือ คุณประโยชน์ คุณภำพ ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ และกำร
เผยแพร่ผลงำน ทกุประกำรต้องมีร่องรอยหลกัฐำนปรำกฏชดัเจน 

 ตัวอย่ำง กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น 
  - กิจกรรม เช่น กำรเป็นประธำนนกัเรียน หรือกรรมกำรนกัเรียน ประธำนชมุนมุ ผู้น ำ
กิจกรรมตำ่ง ๆ ผู้น ำเยำวชน ยวุเกษตรกร ผู้แทนเยำวชนเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม ผู้แทนเยำวชนตอ่ต้ำน
ยำเสพตดิ เป็นต้น 
  - ผลงำนดีเด่น เป็นผลงำนหรือผลผลิตท่ีเกิดจำกควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ เช่น      
ด้ำนวิชำกำร กีฬำ ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ งำนประดิษฐ์ งำนช่ำงฝีมือ ด้ำนเทคโนโลยี เป็นต้น ท่ีมี
ควำมดีเดน่จนเป็นท่ียอมรับ ได้รับคดัเลือกเข้ำประกวดแข่งขนัในระดบัสถำนศกึษำ ชมุชน อ ำเภอ เขต
พืน้ท่ีกำรศกึษำ จงัหวดั ภมูิภำค ระดบัประเทศ หรือนำนำประเทศ 
  กำรประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรียน ให้กรรมกำรประเมินพิจำรณำ
กิจกรรม/ผลงำนดีเด่นท่ีนักเรียนน ำเสนอเพียง ๓ ชิน้(หำกมีมำกกว่ำให้ใช้พิจำรณำเป็นส่วนประกอบ) 
โดยพิจำรณำกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นจำกสิ่งท่ีปรำกฏ ๔ ประกำร คือ ๑) คุณประโยชน์  ๒) คณุภำพ   
๓) ควำมคดิริเร่ิมสร้ำงสรรค์  ๔) กำรเผยแพร่ผลงำน ซึง่มีรำยละเอียด ดงันี ้
  ๑) คุณประโยชน์ หมำยถึง กิจกรรมหรือผลงำนนัน้ก่อให้เกิดกำรพฒันำคณุภำพชีวิต  
สภำวะแวดล้อม และเสริมสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำแก่กิจกำรเพ่ือส่วนรวมในกลุ่มนกัเรียน สถำนศึกษำ 
ชมุชน อ ำเภอ เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ จงัหวดั ภมูิภำค ระดบัประเทศ หรือนำนำประเทศ 
 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓๔ 

 

  ๒) คุณภำพ หมำยถึง กิจกรรมหรือผลงำนนัน้ประสบควำมส ำเร็จ มีประสิทธิภำพ มัน่คง 
เป็นแบบอย่ำงท่ีดี ได้รับคดัเลือกส่งเข้ำประกวดแข่งขนั สำมำรถสร้ำงช่ือเสียงได้รับกำรยอมรับ และ
ไว้วำงใจจำกกลุ่มเพ่ือนนกัเรียน ตลอดจนครูอำจำรย์และบคุคลทัว่ไป ทัง้ในระดบัสถำนศกึษำ ชมุชน 
อ ำเภอ เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ จงัหวดั ภมูิภำค ระดบัประเทศ หรือนำนำประเทศ 
  ๓) ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ หมำยถึง กิจกรรมหรือผลงำนนัน้เกิดจำกกำร
รวบรวม ผสมผสำน เช่ือมโยงควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมท่ีหลำกหลำยมำสร้ำงเป็นควำมรู้ใหม่ด้วย
ตนเองอยำ่งมีหลกัเกณฑ์ พฒันำและริเร่ิมสิ่งใหม ่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม  
  ๔) กำรเผยแพร่ หมำยถึง กิจกรรมหรือผลงำนนัน้ ได้มีกำรถ่ำยทอด ให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้
ผ่ำนส่ือต่ำงๆ เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพ่ือนักเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน อ ำเภอ เขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
จงัหวดั ภมูิภำค ระดบัประเทศ หรือนำนำประเทศ 

 
กำรให้ระดับคะแนนกิจกรรมและผลงำนดีเด่นของนักเรียน มีวิธีพิจำรณำ 

ดังนี ้
๑.๑) คุณประโยชน์ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ กิจกรรมท่ีปฏิบตัิและหรือผลงำนท่ีน ำเสนอก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตหรือสภำวะ
แวดล้อม หรือเสริมสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำแก่กิจกำรส่วนรวม กลุ่มเพ่ือนนกัเรียน ได้รับผลดี 
มีร่องรอยหลกัฐำนชดัเจนเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ หรือนำนำประเทศ 

๓ กิจกรรมท่ีปฏิบตัิและหรือผลงำนท่ีน ำเสนอก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตหรือสภำวะ
แวดล้อม หรือเสริมสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำแก่กิจกำรส่วนรวม กลุ่มเพ่ือนนกัเรียน ได้รับ
ผลดี มีร่องรอยหลกัฐำนชดัเจนเป็นท่ียอมรับในระดบัจงัหวดั หรือภมูิภำค 

๒ กิจกรรมท่ีปฏิบตัแิละหรือผลงำนท่ีน ำเสนอก่อให้เกิดกำรพฒันำคณุภำพชีวิตหรือสภำวะ
แวดล้อม หรือเสริมสร้ำงควำมเจริญแก่กิจกำรส่วนรวม กลุม่เพ่ือนนกัเรียน ได้รับผลดี  
มีร่องรอยหลกัฐำนชดัเจนเป็นท่ียอมรับในระดบัอ ำเภอ หรือเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

๑ กิจกรรมท่ีปฏิบตัแิละหรือผลงำนท่ีน ำเสนอก่อให้เกิดกำรพฒันำคณุภำพชีวิตหรือสภำวะ
แวดล้อม หรือเสริมสร้ำงควำมเจริญแก่กิจกำรส่วนรวม  กลุ่มเพ่ือน และนกัเรียน
ได้รับผลดีมีร่องรอยหลกัฐำนชดัเจน เป็นท่ียอมรับในระดบัสถำนศกึษำ ในกลุม่สถำนศกึษำ 
หรือในชมุชน 

 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓๕ 

 

๑.๒) คุณภำพ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ กิจกรรมท่ีปฏิบตัแิละหรือผลงำนท่ีน ำเสนอประสบควำมส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ เป็น
แบบอย่ำงท่ีดีหรือสำมำรถสร้ำงช่ือเสียงจำกกำรเข้ำประกวดหรือแข่งขันได้รับรำงวัล 
เป็นท่ียอมรับและได้รับควำมไว้วำงใจในระดบัประเทศ หรือนำนำประเทศ 

๓ กิจกรรมท่ีปฏิบตัิและหรือผลงำนท่ีน ำเสนอประสบควำมส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ เป็น
แบบอยำ่งท่ีดี หรือสำมำรถสร้ำงช่ือเสียงจำกกำรเข้ำประกวดหรือแข่งขนัได้รับรำงวลัเป็น
ท่ียอมรับและได้รับควำมไว้วำงใจในระดบัจงัหวดั หรือภมูิภำค 

๒ กิจกรรมท่ีปฏิบตัิและหรือผลงำนที่น ำเสนอประสบควำมส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ 
หรือได้รับคดัเลือกเป็นผู้ แทนเข้ำประกวดหรือแข่งขัน ในระดบัอ ำเภอ หรือเขตพืน้ท่ี
กำรศกึษำ 

๑ กิจกรรมท่ีปฏิบตัแิละหรือผลงำนท่ีน ำเสนอประสบควำมส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ โดย
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ แทนเข้ำประกวดหรือแข่งขันในระดบัสถำนศึกษำ  ในกลุ่ม
สถำนศกึษำ หรือในชมุชน 

  
๑.๓) ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ กิจกรรมท่ีปฏิบตัิและหรือผลงำนท่ีน ำเสนอเกิดจำกกำรเช่ือมโยงควำมรู้กบัประสบกำรณ์
เดมิของตนเองมำสร้ำงเป็นควำมรู้ใหมต่ำมควำมคิดของตนเองอย่ำงมีหลกัเกณฑ์ มี
ควำมคดิริเร่ิมและพฒันำสิ่งใหมท่ี่มีรำยละเอียดและซบัซ้อน มีผลงำนแปลกใหมท่ี่เป็น
ประโยชน์ โดยสำมำรถบอกรำยละเอียดของกิจกรรมท่ีปฏิบตัิหรือผลงำนท่ีน ำเสนอได้
ชดัเจนนำ่เช่ือถือ  

๓ กิจกรรมท่ีปฏิบตัแิละหรือผลงำนท่ีน ำเสนอเกิดจำกกำรเช่ือมโยงควำมรู้กบั
ประสบกำรณ์เดมิของตนเองมำสร้ำงเป็นควำมรู้ใหม่ตำมควำมคดิของตนเอง ริเร่ิมและ
พฒันำสิ่งใหมท่ี่ไมซ่บัซ้อน มีผลงำนแปลกใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ โดยสำมำรถบอก
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีปฏิบตัหิรือผลงำนท่ีน ำเสนอได้   

๒ กิจกรรมท่ีปฏิบตัแิละหรือผลงำนท่ีน ำเสนอเกิดจำกกำรเช่ือมโยงควำมรู้ของตนเองกบั
ประสบกำรณ์เดมิสร้ำงเป็นควำมรู้ใหม่ ผนวกกบักำรชีแ้นะของผู้ อ่ืนบำงส่วน ริเร่ิมและ
พฒันำสิ่งใหมท่ี่ไมซ่บัซ้อน มีผลงำนท่ีเป็นประโยชน์ โดยสำมำรถบอกรำยละเอียดของ
กิจกรรมท่ีปฏิบตัหิรือผลงำนท่ีน ำเสนอได้   



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓๖ 

 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๑ กิจกรรมท่ีปฏิบัติและหรือผลงำนที ่น ำเสนอ เกิดจำกกำรเช่ือมโยงควำมรู้กับ
ประสบกำรณ์เดมิของตนเองสร้ำงเป็นควำมรู้ใหมผ่นวกกบักำรชีแ้นะของผู้ อ่ืนเป็นส่วน
ใหญ่ ริเร่ิมและพฒันำ สิ่งใหม่ท่ีไม่ซบัซ้อน  โดยสำมำรถบอกรำยละเอียดของกิจกรรม
ท่ีปฏิบตัหิรือผลงำนท่ีน ำเสนอได้   

๑.๔) กำรเผยแพร่ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔ กิจกรรมท่ีปฏิบตัแิละหรือผลงำนท่ีน ำเสนอได้มีกำรเผยแพร่ผ่ำนส่ือในระดบัประเทศหรือ
นำนำประเทศ 

๓ กิจกรรมท่ีปฏิบตัิและหรือผลงำนท่ีน ำเสนอได้มีกำรเผยแพร่ผ่ำนส่ือในระดบัจงัหวดั หรือ
ภมูิภำค 

๒ กิจกรรมท่ีปฏิบตัิและหรือผลงำนท่ีน ำเสนอได้มีกำรเผยแพร่ผ่ำนส่ือในในระดบัอ ำเภอ 
หรือเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

๑ กิจกรรมท่ีปฏิบัติและหรือผลงำนท่ีน ำเสนอได้มีกำรเผยแพร่ผ่ำนส่ือในระดบั
สถำนศึกษำ ในกลุม่สถำนศกึษำ หรือในชมุชน 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล  
 ๑. พิจำรณำจำกหลกัฐำน เอกสำรค ำสัง่แตง่ตัง้ เกียรตบิตัร รำงวลัจำกกำรประกวดกำร           
                        แขง่ขนัตำ่ง ๆ 

๒. สมัภำษณ์กลุม่เพ่ือนนกัเรียน ผู้ ร่วมงำน / กิจกรรม  ครู 
๓. วิเครำะห์จำกรำยงำนผลกำรท ำงำน กิจกรรม โครงกำร  ผลงำนตำ่ง ๆ  
๔.  กำรน ำเสนอผลงำน 

 ๕.๓ กำรสรุปผลกำรประเมินของนักเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน (ตำม
แบบ พร.๒) 

 ให้สรุปข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรท่ีมีต่อนกัเรียนท่ีเข้ำรับกำรประเมินว่ำเพรำะเหตใุด  
จงึเห็นวำ่นกัเรียนท่ีเสนอมำนีส้มควรได้รับรำงวลัพระรำชทำน หรือรำงวลัชมเชย  

 

 

 



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓๗ 

 

๖. ขัน้ตอนกำรจัดท ำคะแนนและเกณฑ์กำรพจิำรณำ
คัดเลือก 
 
 

 
 
 
 ๖.๑ ขัน้ตอนกำรจัดท ำคะแนน 

เม่ือคณะกรรมกำรประเมินแตล่ะคนให้คะแนนตำมรำยกำรในแบบประเมินของตนและ
รวมคะแนนแตล่ะด้ำนไว้ แล้วให้ประธำนและคณะกรรมกำรประเมินอภิปรำยร่วมกนัให้ได้ข้อยตุิ และ
สรุปผลกำรประเมินในแบบสรุปผล (อยูแ่ผน่หลงัสดุของแบบประเมิน) ดงันี ้ 

๑.  ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแตล่ะด้ำนของกรรมกำรแตล่ะคน 
๒. ผลรวมของคะแนนแตล่ะรำยกำรของกรรมกำรทัง้ชดุ 
๓. หำคำ่เฉล่ียของกำรประเมินคณุลกัษณะพืน้ฐำน เพ่ือประเมินกำรผ่ำนเกณฑ์ข้อท่ี ๑  

โดยกำรน ำคะแนนของกรรมกำรแตล่ะคนมำรวมกนัเป็นคะแนนผลรวมของแตล่ะรำยกำรจำกข้อ ๒ 
ตัง้ หำรด้วยผลคณูของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดกบัจ ำนวนรำยกำรประเมินของข้อนัน้ ๆ (ใช้ทศนิยม ๒ 
ต ำแหน่ง ไม่ปัดเศษ)   

ตัวอย่ำง รำยกำรท่ี ๑.๑ ได้คะแนนรวม ๕๖  จ ำนวนกรรมกำร ๕ คน จ ำนวนข้อย่อย  

๓ ข้อ ได้เทำ่กบั ๕๖  (๕  ๓)  =  ๓.๗๓ 

๔. น ำค่ำเฉล่ียแตล่ะรำยกำร (ผลจำกข้อ ๓) รำยกำรท่ี ๑.๑ ถึง ๑.๕ มำรวมกนั แล้วหำร
ด้วย ๕  ได้เป็นคำ่เฉล่ียของกำรประเมินด้ำนคณุลกัษณะพืน้ฐำน (A) 

ตัวอย่ำง  คำ่เฉล่ียรำยกำรท่ี ๑.๑ ถึงรำยกำรท่ี ๑.๕ เทำ่กบั  
             ๓.๗๒ + ๓.๘๕ + ๔.๐๐ + ๓.๘๐ + ๓.๗๓ / ๕  =  ๓.๘๒ 

๕. หำคำ่เฉล่ียของกำรประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ เชน่เดียวกบัข้อ ๓ 
๖. น ำค่ำเฉล่ียแต่ละรำยกำร (ผลจำกข้อ ๕) รำยกำรท่ี ๑ ถึง รำยกำรท่ี ๓ มำรวมกัน

แล้วหำรด้วย ๓ ได้เป็นคำ่เฉล่ียของกำรประเมินกิจกรรมหรือดีเดน่ (B) 
  ตัวอย่ำง คำ่เฉล่ียรำยกำรท่ี ๑ ถึงรำยกำรท่ี ๓  เทำ่กบั  ๓.๗๕+ ๓.๕๐+๓.๔๐ /๓ =  ๓.๕๕ 
๗. หำค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียนโดยน ำผลรวมของคำ่เฉล่ียของกำรประเมินด้ำน

คณุลกัษณะพืน้ฐำน (A) รวมกบัคำ่เฉล่ียของกำรประเมินกิจกรรมหรือดีเดน่ (B) หำรด้วย ๒  
 ตัวอย่ำง คำ่เฉล่ียของกำรประเมินด้ำนคณุลกัษณะพืน้ฐำน + คำ่เฉล่ียของกำรประเมิน

กิจกรรมหรือดีเดน่ เทำ่กบั ๓.๘๒ + ๓.๕๕  = ๓.๖๘  

จำกนัน้ น ำผลไปใช้ในกำรพิจำรณำและอภิปรำยเพ่ือคดัเลือกนกัเรียน ว่ำสมควรเสนอให้
เข้ำรับรำงวลัพระรำชทำน หรือสมควรได้รับรำงวลัชมเชย และคณะกรรมกำรจะต้องสรุปควำมคิดเห็น
ในภำพรวมวำ่เหตใุดนกัเรียนจงึสมควรได้รับรำงวลันัน้ 



 

คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                  ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓๘ 

 

 
 

สรุปผลกำรประเมินเดก็ชำยวินัย  ใจเที่ยง  จำกคณะกรรมกำร ๕ คน แสดงในตำรำง ดงันี ้

รำยกำรประเมิน 
(จ ำนวนรำยกำร) 

คะแนนของกรรมกำรคนที่ ผลรวมของ
คะแนนแต่
ละรำยกำร 

ค่ำเฉลี่ยแต่
ละรำยกำร 

หมำยเหตุ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. คุณลักษณะพืน้ฐำน  (๑๘ ข้อ)         

๑.๑  กำรศกึษำเลำ่เรียน (๓ ข้อ) ๑๑ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๕๖ ๓.๗๓  ๕๖/(๕ x๓) 

๑.๒  กำรมีทกัษะในกำรจดักำรและกำร
ท ำงำน (๔ ข้อ) 

๑๖ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๗๗ ๓.๘๕  ๗๗/(๕ x๔) 

๑.๓  สขุภำพอนำมยั (๓ ข้อ) ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๖๐ ๔.๐๐  

๑.๔  ควำมประพฤต ิคณุธรรม จริยธรรม  
(๕ ข้อ) 

๒๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๙๕ ๓.๘๐  

๑.๕  กำรอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและ
สิ่งแวดล้อม (๓ ข้อ) 

๑๑ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๕๖ ๓.๗๓  

รวมคะแนนคุณลักษณะพืน้ฐำน ๗๐ ๖๒ ๗๐ ๗๑ ๗๑ ๓๔๔ ๓.๘๒           A 

๒.  กิจกรรม /ผลงำนดีเด่น (๑๒ ข้อ)         

๒.๑ รำยกำรท่ี ๑    (๔ ข้อ) ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๗๕ ๓.๗๕  ๗๕/(๕ x๔) 

๒.๒ รำยกำรท่ี ๒    (๔ ข้อ) ๑๔ ๑๕ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๗๐ ๓.๕๐  

๒.๓ รำยกำรท่ี ๓    (๔ ข้อ) ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๑๔ ๑๔ ๖๘ ๓.๔๐  

รวมคะแนนกิจกรรม /ผลงำนดีเด่น ๔๒ ๔๔ ๔๐ ๔๓ ๔๔ ๒๑๓ ๓.๕๕            B 

คะแนนเฉล่ียรวม  (A + B) / ๒ ๓.๖๘              C 

 

เม่ือพิจำรณำคะแนนของเด็กชำยวินยั ใจเท่ียง พบว่ำคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะพืน้ฐำน (A) 
และคะแนนกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ (B) ผ่ำนเกณฑ์ (ไม่ต ่ำกว่ำ ๓.๐๐ ทัง้ ๒ ด้ำน) และเม่ือน ำคะแนน
เฉลี่ยทัง้ ๒ ด้ำนมำหำค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินได้  ๓.๖๘ (C) แสดงว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรรับรำงวัล
พระรำชทำน (เพรำะได้ค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำ ๓.๕๐) สรุปได้ว่ำเด็กชำยวินัย ใจเที่ยง มีสิทธ์ิได้รับ
รำงวัลพระรำชทำน ถ้ำเป็นผู้ได้คะแนนสูงท่ีสุดในกลุ่มผู้แข่งกันกลุ่มเดียวกัน  

ตัวอย่ำง สรุปกำรให้คะแนนของคณะกรรมกำรในแบบ พร. ๑ 

   

(๓.๘๒ + ๓.๕๕) / ๒  =  ๓.๖๘ 

   

   



 

                       คู่มอืการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน  

                                                                                                ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

                                    ส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ                                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๓๙ 

 

๖.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน และ
รำงวัลชมเชย 

นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิรับรำงวัลพระรำชทำน จะต้องผำ่นเกณฑ์ ดงันี ้
๑. ได้คะแนนกำรประเมินคุณลักษณะพืน้ฐำนเฉลี่ยแต่ละข้อ  (ในแบบ พร.๑)    

ไมต่ ่ำกวำ่ ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉล่ียรวมไมต่ ่ำกว่ำ ๓.๐๐ 
 ๒. ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ  (ในแบบ พร.๑) ไม่ต ่ำกว่ำ  

๒.๐๐ และได้คะแนนเฉล่ียรวมทกุข้อไมต่ ่ำกวำ่ ๓.๐๐ 
๓. ได้คะแนนเฉล่ียรวมของคณุลกัษณะพืน้ฐำนกบัคะแนนกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่ (ใน

แบบ พร.๑) ไมต่ ่ำกวำ่ ๓.๕๐  
๔. ได้คะแนนเฉล่ียรวมจำกกรรมกำรทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉล่ียรวมสูงสุด

จำกกรรมกำรแตล่ะคนเกินกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรท่ีท ำกำรประเมิน  
 

นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิรับรำงวัลชมเชย  
นกัเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นล ำดบัท่ี ๒ และ ๓ จะได้รับรำงวลัชมเชย  (มี ๒ รำงวลั)   

ซึง่ต้องผำ่นกำรคดัเลือกระดบักลุ่มจงัหวดั เม่ือผำ่นเกณฑ์ ตอ่ไปนี ้ 
๑.ได้คะแนนกำรประเมินคณุลกัษณะพืน้ฐำนเฉล่ียแตล่ะข้อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต ่ำกว่ำ 

๒.๐๐ และได้คะแนนเฉล่ียรวมไมต่ ่ำกวำ่  ๓.๐๐ 
 ๒.ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงำนดีเดน่เฉล่ียแตล่ะข้อ (ในแบบ พร.๑)ไม่ต ่ำกว่ำ ๒.๐๐ 

และได้คะแนนเฉล่ียรวมทกุข้อไมต่ ่ำกวำ่ ๓.๐๐ 

หมำยเหตุ 
 ๑. คณะกรรมกำรประเมินท่ีด ำเนินกำรประเมินในแตล่ะขัน้ตอนจะต้องตดัสินผลกำร
คดัเลือก พร้อมทัง้สง่เอกสำรประกอบมำให้ครบถ้วน  
 ๒.ให้คณะกรรมกำรตดัสินผลกำรคดัเลือกสรุปบนัทึกผลกำรคดัเลือกลงในแบบสรุป
พฤตกิรรมและผลงำนดีเดน่ของนกัเรียน  
 ๓. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคดัเลือกนกัเรียน นกัศกึษำ และสถำนศกึษำ เพ่ือรับ
รำงวลัพระรำชทำน จะเป็นผู้พิจำรณำตดัสินผลกำรคดัเลือกทุกระดบั ทุกขนำด เป็นขัน้ตอนสุดท้ำย  
แล้วจงึเสนอผลให้กระทรวงศกึษำธิกำรลงนำมและประกำศผลตอ่ไป 
 

 


