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คำชี้แจง
การคั ดเลื อกนั กเรี ยนและสถานศึ กษาเพื่ อรั บรางวั ลพระราชทาน ด าเนิ นการมาตั้ งแต่
พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิ พ ลอดุล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร ที่ ทรงให้ ความส าคัญกั บการส่ งเสริมคุ ณภาพการศึ กษา โดยทรงมี พระราช
ประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้ แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่ า
เรี ย นจนได้ ผ ลดี รวมทั้ ง โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาดี จ นนั ก เรี ย นได้ รั บ ผลการเรี ย นดี เป็ น ส่ ว นรวม
การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นและสถานศึ ก ษาเพื่ อ รับ รางวัล พระราชทานนี้ มี ก ารพั ฒ นามาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
แบ่ ง เป็ น ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย ส่วนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกกาหนดให้ใช้แบบประเมินและ
คู่มือการประเมินตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกวันนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
มากขึ้น ทาให้มีประเด็นสาคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุง
ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้การประเมิน
ต้องกระชับตรงประเด็น เลื อกประเด็ นประเมิ นที่ ส าคั ญและสะท้ อนคุ ณ ภาพที่ แท้ จริง ปรับทั ศนคติ
การประเมิ นให้ ถู กต้ องว่าเน้ นการประเมิ นตามบริบทที่ เป็ น จริงที่ สถานศึ กษาด าเนิ นการมาต่ อเนื่ อง
ไม่ ใช่ สร้ างเอกสารเพื่ อรั บ การประเมิ น วิธี ประเมิ นต้ องได้ จากการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากหลายแห่ ง
แล้ วจึ งอภิป รายสรุปเพื่อตั ดสิ นใจ ด้ วยเหตุนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึงปรับ
แบบประเมินและคู่มือการประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เอกสารฉบับนี้ เป็ นคู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ คุณสมบัติของนักเรียน ขั้นตอนการคัดเลือก ขอบเขตการประเมิน
รายการและวิธีการประเมิน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และขั้นตอนการจัดทาคะแนน ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจและดาเนินการอย่างถูกต้อง
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ขอให้ คณะกรรมการประเมิ นด าเนิ นการ
ประเมินและคัดเลือกตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกมี
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ผลการประเมินมีความถูกต้องเที่ยงตรง ผู้ถูกประเมินได้รับความยุติธรรม ทา
ให้สาธารณชนยอมรับผลการคัดเลือกด้วยความมั่นใจ อันเป็นการส่งเสริมคุณค่าของรางวัลพระราชทาน
ให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืนต่อไป
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
กันยายน ๒๕62
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๑. บทนำ
คุณภาพการศึกษาเป็นคาที่มีความหมายกว้าง ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักการศึกษาว่าจะมองในมิติใด
แต่ส่วนใหญ่มักมองใน ๓ มิติ คือ ๑) คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ๒) คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และ ๓) คุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้
ยังอาจหมายรวมถึงความคาดหวังของชุมชนที่เห็นได้จากการที่มีการกาหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาร่วมกัน
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กระทาได้หลายทาง ได้แก่ การยกย่อง
เชิดชู ให้ขวัญกาลังใจ และประกาศให้สาธารณชนรับทราบอย่างแพร่หลาย เป็นต้น ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่ไม่มีวันล้าสมัยดังจะเห็นได้จากการดาเนินงานคัดเลื อกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดขึ้นจากน้าพระทัยอันเปี่ยม
ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมี
พระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ครั้งที่เสด็จ
พระราชดาเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๐๖ และพระราชทานรางวัลแก่
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวน
มำกซึ่งมีควำมประพฤติดีและมีควำมมำนะพยำยำมศึกษำเล่ำเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัด กำรศึกษำ
ดีจนนักเรียนได้รับผลกำรเรียนดี เป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรี ยนที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวสมควรจะได้รั บ
รำงวัลพระรำชทำนและทรงยินดี จะพระรำชทำนรำงวัลให้ ” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็น
หน่วยงานในขณะนั้น) ได้น้อมนาพระราชปรารภมาพิจารณาดาเนินการด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้น และถือเป็นภารกิจสาคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการทา
กิจ กรรมที่ส นองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร แล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่ตระหนักชัดว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริมการศึกษา
ของชาติ พระราชทานขวั ญ ก าลั ง ใจแก่ นั ก เรี ย น ที่ มี ค วามประพฤติ ดี มี ผ ลการเรี ย นดี ตลอดถึ ง ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยมด้วยการพระราชทานรางวัลให้ ในระยะแรกทรงพระราชทานด้วย
พระองค์เอง ปัจจุบันพระราชภาระการพระราชทานรางวัลนี้ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จนถึ งปั จจุ บั นเป็ นเวลามากกว่ า ๕0 ปี แล้ ว ที่
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการและพัฒนางานมาโดยตลอด จนถึงขณะนี้มีนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วมากกว่า 4,400 คน
งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่มีเกียรติและเป็น
สิริมงคล สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการประเมิน
และคัดเลือกนักเรียนหรือสถานศึกษานั้น คณะกรรมการต้องดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม
โดยใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถและดุ ล พิ นิ จ ในการพิ จ ารณาตั ด สิ นอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก การ มี ใ จเป็ น กลาง
ไม่โน้มเอียง เพื่อให้ได้นักเรียนหรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง
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รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูก
ประกาศและเผยแพร่ไปยังสาธารณชนทั่วไป นักเรียนหรือสถานศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความยอดเยี่ยมอย่างโดดเด่น ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/ทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอว่า การดาเนินงานต้ อง
กระทาอย่างรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วต้องดารงรักษาคุณความดีนั้นให้ยาวนานสืบไป

๒. คุณสมบัติของนักเรียน
นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) สถานภาพทางการศึกษา
๒) ผลการเรียน ๓) คุณลักษณะพื้นฐาน และ ๔) กิจกรรม/ผลงานดีเด่น

๒.๑ สถำนภำพทำงกำรศึกษำ
นัก เรีย นที่เ ข้า รับ การประเมิน และคัด เลือ กต้อ งเป็น นัก เรีย นที่ กาลัง ศึก ษาอยู ่ใ นสถานศึ ก ษา
ระดับ ที่ส่งเข้ารับ การประเมิน และคัดเลือก และได้เข้าศึกษาอยู่ในระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
หรือ ๒ ภาคเรียน กล่าวคือ
ถ้าส่งเข้าคัดเลือกระดับประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้น ป. ๔ - ๕ – ๖
ถ้าส่งเข้าคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. ๒ - ๓
ถ้าส่งเข้าคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. ๕ - ๖

๒.๒ ผลกำรเรียน
นั กเรี ยนที่ เข้ ารั บการประเมิ นและคั ดเลื อกต้ องเป็ นนั กเรี ยนที่ ก าลั งศึ กษาอยู่ ในระดั บประถมศึ กษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามระดั บ ที่ ส่ ง เข้ า รั บ การประเมิ น และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน (GPA : Grade Point Average) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
ในการประเมินหากพบว่านั กเรี ยนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนดในข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ให้ ถือว่า
หมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกในปีการศึกษานั้น

๒.๓ คุณลักษณะพื้นฐำน
นักเรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินในแต่ละระดับต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน ๓ ด้าน ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
2) การมีทักษะการจัดการและการทางาน
3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์

๒.๔ กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น
นักเรียนต้องมีกิจกรรมและหรือผลงานดีเด่นที่มีคุณประโยชน์ มีคุณภาพ แสดงออกถึง ความมีคุณธรรม
ดีงามและสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับ มีหลักฐานแสดงชัดเจน กิจกรรม/ผลงานดีเด่นนั้นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
และเผยแพร่ในวงกว้างได้

๒

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๓

๓. แนวปฏิบัติในกำรประเมินและคัดเลือก
๓.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือก
๑) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทาหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผล
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ นั้น
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๖) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
ข. คณะกรรมกำรประเมิ น ท าหน้ าที่ ประเมิ นนั กเรี ยน โดยให้ ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จานวนคณะละ ๓ หรือ ๕ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา นั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
๒) ระดับจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร)
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทาหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่ได้รับเลือก)
ประธาน
๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่เหลือ)
รองประธาน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น
กรรมการ
๓

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๔

๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๖) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
ข. คณะกรรมกำรประเมิ น ท าหน้ าที่ ประเมิ นนั ก เรี ยน โดยให้ ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จานวนคณะละ ๓ หรือ ๕ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
หมำยเหตุ การแต่งตั้งประธานเพื่อการดาเนินการคัดเลื อกระดับจังหวัดนี้ ให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นประธานและ
ประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน
๓) ระดับกลุ่มจังหวัด
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ท าหน้ า ที่ ว างแผนการประเมิ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น
กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
๑) ผู้เชี่ยวชาญสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ผู้อานวยการสานักที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเลือก
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
รองประธาน
๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเลือก
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จานวน ๑ คน)
กรรมการ
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จานวนไม่เกิน ๓ คน)
กรรมการ
๖) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น (หน่วยงานละ ๑ คน) กรรมการ
๗) ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ
กรรมการ
๘) นักวิชาการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ

๔

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๕

๙) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเลือก
เป็นรองประธาน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข. คณะกรรมกำรประเมิน
ส่วนกลำง ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนั กเรียน จานวน
คณะละ ๓ หรือ ๕ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้ที่ประธานคณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
ส่วนภูมิภำค ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน จานวน
คณะละ ๓ หรือ ๕ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
หมำยเหตุ
๑.การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น นั ก เรี ย นระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ก็ ต าม
ต้องไม่แต่งตั้งบุ คคลที่เคยเป็ นกรรมการประเมินนักเรียนซ้ากับที่เคยประเมินมาแล้ วไม่ว่าในระดับเขตพื้ นที่
การศึกษาหรื อระดับจั งหวัด (ตัวอย่าง เช่น นายสมชาย ใจเป็นธรรม ประเมินนักเรียนชื่อเด็กชายดี รักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ต้องไม่เป็นกรรมการประเมิน เด็กชายดี รักเรียน ในระดับจังหวัด และระดับ
กลุ่มจังหวัดอีก)
๒. การเสนอรายชื่อผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ควรเป็นข้าราชการบานาญที่ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
๓. ไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการประเมินและไม่แต่งตั้งผู้อานวยการโรงเรียนเป็นกรรมการประเมิน

๕

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๖

๔. การออกประเมินประเภทนักเรียนต้องมีคณะกรรมการไปประเมิน จานวนไม่ต่ากว่า ๓ คน

๓.๒ กำรดำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน
๑) ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑.๑) ส่วนกลำง เฉพาะกรุงเทพมหานคร ให้ดาเนินการดังนี้
1.1.๑) สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คั ด เลื อ กนั ก เรี ย น ของตน
ตามคุ ณ สมบั ติ ตามระดั บ และขนาดสถานศึ ก ษา ขนาดละ ๑ คน นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาส่ ง สมั ครที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งสมัครที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒
ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ
1.1.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
นักเรียนระดับประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒ เป็นผู้ดาเนินการ
คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัด โดยแยกตาม
สังกัด ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน แล้วส่งให้สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการต่อไป
1.1.3) สานั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐาน
ดาเนินการประเมินนักเรียนตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลาดับผู้เข้ารับการคัดเลื อก
แต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกคนที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมิน จากลาดับ
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาถึงต่าสุด
๑.2) ส่วนภูมิภำค ให้ดาเนินการดังนี้
1.2.1) สถานศึก ษาทุก สัง กัด ที ่จ ัด การศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน คัด เลือ กนัก เรีย นของตน
ตามคุณสมบัติ ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งสมัครที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งสมัครที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจาจังหวัด
1.2.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
นักเรียนระดับประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา
ขนาดละ ๑ คน แล้วส่งให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ดาเนินการต่อไป
1.2.3) คณะกรรมการระดับ จัง หวัด คัด เลือ กนัก เรีย นตามระดับ การศึก ษาและ ขนาด
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลื อกระดับ
กลุ่มจังหวัดนั้น
1.2.4) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดดาเนินการประเมินนักเรียนตามระดับ การศึกษา
และขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลาดับผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกคนที่
เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากลาดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่าสุด คณะกรรมการ
ระดับ กลุ่ม จัง หวัด ส่ง ผลการประเมิน พร้อ มแนบแบบประเมิน ที่ก รอกคะแนนของ คณะกรรมการประเมิน
๖

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๗

รายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป พร้อมติดรูปถ่าย แบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. แบบ พร.๑
และแบบ พร.๒ ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ฯลฯ ส่งไปยังสานัก
ทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการดาเนินงาน
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาตรวจสอบ
และเสนอผลต่อคณะกรรมการอานวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามจานวนรางวัลที่กาหนดต่อไป
๒) วิธีกำรประเมินและคัดเลือก
ให้ ด าเนิ น การตามแบบประเมิ น และคู่ มื อ การประเมิ น นั ก เรี ย นเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน
ในกรณีที่ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน ให้ระบุว่า “ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน” และในกรณีที่มี
นักเรียนเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ระบุว่า “นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์”
ก่ อ นส่ ง ผลการประเมิ น และเอกสารประกอบการพิ จ ารณาไปยั ง ส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา
ให้คณะกรรมการอานวยการระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อและชื่อสกุล
ของนักเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และข้อมูลสาคัญในแบบประเมิน ชุดสรุปผลการประเมินของนักเรียนทุกคนที่
เข้ารับการประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน

๗

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกนักเรียนเพือ่ รับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในส่วนกลำง

ศึกษำ

๘

๘

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกนักเรียนเพือ่ รับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในส่วนภูมิภำค

ษำ

๙

๙

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๐

๑๐

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๑

๓.๓ เอกสำรในกำรประเมินและคัดเลือกนักเรียน
ในการดาเนินการประเมินนักเรียนให้ใช้เอกสารในการประเมินและคัดเลือกนักเรียน ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ แบบรำยงำน มี ๒ ชุด คือ
๑) แบบรายงาน ก. เป็นแบบรายงานตนเองของนักเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้เขียนรายงาน
ด้วยตนเอง)
๒) แบบรายงาน ข. เป็นแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
ของนักเรียน ให้สถานศึกษาเป็นผู้เสนอข้อมูล
ส่วนที่ ๒ แบบประเมิน มี ๒ ชุด คือ
๑) แบบ พร.๑ เป็นแบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐาน และกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน
๒) แบบ พร.๒ เป็นแบบสรุปการประเมินนักเรียน

๓.๔ กำรประเมินและคัดเลือกนักเรียน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก าหนดวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะประกาศเป็นปี ๆ ไป โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกแต่ละระดับดาเนินการประเมินตาม
แบบประเมิน พร.๑ โดยใช้ข้อมูลในแบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข. เป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณา แล้ว
บันทึกผลสรุปในแบบ พร.๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
๓.๔.๑ สถำนภำพทำงกำรศึกษำ สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้
ในข้อ ๒.๑
3.4.2 ผลกำรเรียน ให้สถานศึกษาส่งสาเนาเอกสารที่แสดงผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาในขั้นต่อไป
๓.๔.3 คุณลักษณะพื้นฐำน ให้คณะกรรมการในแต่ละขั้นตอนที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นประเมินนักเรียน
ตามแนวทางและขอบเขตของคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน โดยให้ ค ะแนนเป็ น ระดั บ คะแนน ๑ ๒ ๓ และ ๔
ตามแบบประเมินด้านคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (พร.๑) ข้อ ๑
๓.๔.4 กิ จ กรรม/ผลงำนดี เ ด่ น ให้ ค ณะกรรมการระดั บ สถานศึ ก ษาคั ด เลื อ ก นั ก เรี ย น
โดยให้นักเรียนเขียนบรรยายในแบบรายงานตนเอง (แบบรายงาน ก.) ด้วยตนเอง และสถานศึกษาบรรยายตาม
แนวทางในการประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเด่น ในแบบบันทึกข้อมูลกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน (แบบ
รายงาน ข.) เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการในขั้นตอนต่อไปพิจารณาหรือให้คะแนน หลักฐานหรือร่องรอยของ
กิจกรรม/ผลงานดีเด่นจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้นพฤติกรรม กิจกรรม/ผลงานว่าดีเด่นจริงหรือไม่อย่างไร
และจะต้ องเป็ นกิ จกรรม/ผลงานของนั กเรี ยนผู้ นั้ นที่ สะสมต่ อเนื่ องมาโดยตลอดในช่ ว งเวลาที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ น
ระดับการศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมิน
คณะกรรมการคั ด เลื อ กของแต่ ล ะขั้ น ตอนทั้ ง จากระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระดั บ จั ง หวั ด จนถึ ง
ระดับกลุ่มจังหวัด จะต้องพิจารณาตัดสินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานหรือให้ได้ รางวัล
ชมเชย โดยให้คณะกรรมการสรุปผลการประเมินนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนั้น ในแบบสรุป พร.๒ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้คณะกรรมการในขั้นตอนต่อไปพิจารณา
กล่าวโดยสรุป ในการประเมินและคัดเลือกในระดับต่าง ๆ นั้น จะต้องจัดทาแบบประเมินดังนี้

๑๑

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๒

ระดับสถำนศึกษำ ดาเนินการดังนี้
๑. สถานศึกษา ให้นักเรียนเขียนรายงานตนเอง ตามแบบรายงาน ก. และจัดทาแฟ้มสะสมงานของตนเอง
๒. สถานศึกษา กรอกข้อมูลทั่วไป และจัดทาแบบบันทึกข้อมูลกิจกรรม/ผลงานดีเด่น ของนักเรียน
ตามแบบรายงาน ข.
๓. สถานศึกษา ประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ตาม
แบบ พร.๑
๔. สถานศึกษา สรุปผลการให้คะแนนคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ใน
แบบ พร.๑
๕. สถานศึกษา สรุปผลการประเมินและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนผู้นั้น ว่าสมควรจะได้รับรางวัล
พระราชทานหรือรางวัลชมเชยเพราะเหตุใดในแบบ พร.๒
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินนักเรียนตามแบบ
ประเมิน พร.๑ และสรุปตามแบบ พร.๒ พร้อมทั้งรวบรวมแบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. และแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนทั้งหมด ส่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ประเมินนักเรียนตามแบบประเมิน พร.๑ และ
สรุปตามแบบ พร.๒ พร้อมทั้งรวบรวมแบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. และแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทั้งหมด
เพื่อนาเสนอระดับกลุ่มจังหวัด
ระดับกลุ่มจังหวัด ให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับ กลุ่มจังหวัด ประเมินนักเรียนตามแบบประเมิน
พร.๑ และสรุปตามแบบ พร.๒ พร้อมทั้งรวบรวมแบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. และแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนทั้งหมด เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
** ทุกระดับจะต้องแนบแบบประเมิน พร.๑ และแบบสรุป พร.๒ พร้อมหลั กฐานที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาของสถานศึกษา (แบบรายงาน ก. และ ข.) ส่งประกอบแนบไปทุกขั้นตอนของการประเมินคัดเลือก
ด้วย **

๔. ขอบเขตกำรประเมิน
ในการประเมินนักเรียนเพื่อคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานนั้น คณะกรรมการประเมินจะประเมิน
นักเรียน ๒ ด้าน รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้
ด้ำนที่ ๑ กำรประเมินคุณลักษณะพื้นฐำนของนักเรียน มีจานวน ๓ รายการ ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
1.2 การมีทักษะการจัดการและการทางาน
1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้ำ นที่ ๒ กำรประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรี ยน ให้ นักเรียนระบุชื่อกิจกรรม/ผลงานที่
นาเสนอ จานวน ๓ รายการ โดยคณะกรรมการประเมินจะพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏ ๔ ประเด็น คือ
2.1 คุณประโยชน์
2.2 คุณภาพ
2.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.4 การเผยแพร่ผลงาน

๑๒

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๓

5. วิธีประเมินและกำรให้คะแนน
๕.๑ กำรจัดทำข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ
เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่ผู้ถูกประเมิน ให้นักเรียนเขียนรายงานด้วย
ลายมือของตนเองในแบบรายงาน ก. และให้สถานศึกษาจัดทาแบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรมรวมทั้งกิจกรรม/ผลงาน
ดีเด่นของนักเรียนตามแบบรายงาน ข. ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินใช้แบบรายงานทั้ง ๒ ฉบับ เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นหรือเป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐาน รวมทั้งกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
ของนักเรียน
รายการต่าง ๆ ในแบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข. ให้สถานศึกษาดาเนินการกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ดังนี้
๕.๑.๑ แบบรำยงำน ก. (แบบรำยงำนตนเองของนักเรียน)
ให้นักเรียนเขียนรายงานด้วยตนเองในแบบรายงาน ก. ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ ประกอบด้วย
หัวข้อต่อไปนี้
- ชื่อ นามสกุล ชื่อบิดาและมารดา
- ชื่อสถานศึกษา ชั้นเรียน แผนการเรียน
- ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน
- ผลงานหรือกิจกรรมที่ทาแล้วและเกิดภาคภูมิใจ ได้รับการยกย่อง ได้รับรางวัล
- คติประจาใจ ความคาดหวังในอนาคต ฯลฯ
๕.๑.๒ แบบรำยงำน ข. (แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐำน รวมทั้งกิจกรรม/ผลงำนดีเด่น)
ให้สถานศึกษาเขียนบรรยายพฤติกรรมด้านคุณลักษณะพื้นฐาน รวมทั้งกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
ของนักเรียนในแบบบันทึกข้อมูล ตามแนวทางดังนี้

๑๓

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมดีเด่นและผลงำนดีเด่น
ด.ช/ด.ญ….มีพฤติกรรมดีเด่นที่แสดงออกอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอในช่วงที่ศึกษาอยู่ระดับ...(ที่ส่งเข้ารับการ
ประเมิน) จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องจากครู เพื่อนร่วม
ชั้นเรียน/โรงเรียนและได้รับการชื่นชมจากท้องถิ่น ชุมชน
แต่ละด้าน ดังนี้
1. คุณลักษณะพื้นฐำน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
๑.๒ การมีทักษะการจัดการและการทางาน
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
๑.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
๒. กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น
ระบุชื่อกิจกรรม/ผลงานที่นักเรียนนาเสนอจานวน ๓
รายการเป็นอย่างน้อย
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

๑๔

หลักฐำนและหรือกรณีตัวอย่ำง
เขียนบรรยายโดยยกกรณีตัวอย่าง และหรือ
เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนผู้นี้มี
พฤติกรรมดีเด่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
จนเป็นที่ยกย่องและได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ครู-อาจารย์ หรือจากท้องถิ่น ชุมชน พร้อมทั้ง
แนบหลักฐานประกอบ เช่น ชิ้นงานหรือผลงาน
เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร เอกสารต่าง ๆ
คาบอกเล่าของบุคคล ภาพถ่าย ฯลฯ พฤติกรรม
ดีเด่นแต่ละด้านจะมีเกณฑ์การพิจารณาหลักฐาน
หรือร่องรอย ประกอบด้านละ ๓ แหล่งข้อมูล
เป็นอย่างน้อย

คณะกรรมการประเมินจะพิจารณาพฤติกรรม กิจกรรมและผลงานดีเด่นของนักเรียน โดยใช้แบบรายงาน
ตนเองของนักเรียน (แบบรายงาน ก.) และแบบบันทึกข้อมูลแสดงพฤติกรรมดีเด่นของนักเรียน (แบบรายงาน ข.)
เป็นพื้นฐานประกอบกับการตรวจสอบหลักฐานหรือร่องรอยตามแบบบันทึกข้อมูลนั้น

๕.๒ รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน
การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานและกิ จ กรรม/ผลงานดี เ ด่ น ของนั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กให้ รั บ รางวั ล
พระราชทาน (ตามแบบ พร.๑) มีรายละเอียด ดังนี้

๕.๒.๑ คุณลักษณะพื้นฐำน
ในการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนนั้น คณะกรรมการประเมินพึงพิจารณาขอบเขต
ของคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนที่เข้ารับการประเมินแต่ละระดับ ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษำ ให้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการจัดการและการทางาน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดังรายละเอียดในคาอธิบายระดับคุณภาพ) รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียน
กระทาในชีวิตประจาวัน การอยู่ร่วมกัน และการทาประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษา

๑๔

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๕

2) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ให้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการจัดการและ
การทางาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดังรายละเอียดในคาอธิบายระดับคุณภาพ) รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่
นักเรียนกระทาในชีวิตประจาวัน การอยู่ร่วมกัน และการทาประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งที่บ้าน ที่สถานศึกษา และ
ในท้องถิ่น
3) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการจัดการ
และการทางาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดังรายละเอียดในคาอธิบายระดับคุณภาพ) รวมถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีน่ ักเรียนกระทาในชีวิตประจาวัน การอยู่ร่วมกันและการทาประโยชน์เพื่อสังคมทั้งที่บ้าน ทีส่ ถานศึกษา
และในชุมชน
คุณลักษณะพื้นฐานที่จะประเมินนักเรียนจานวน ๓ รายการนั้น แต่ละรายการมีเกณฑ์การให้
ระดับคะแนนเป็น ๔ ระดับ ดังรายละเอียดของรายการประเมิน คาอธิบายแนวทางการให้ระดับคะแนนแต่ละ
ระดับคุณภาพ รวมทั้งวิธีประเมินและแหล่งข้อมูล ดังนี้
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
จากการเรียนรู้และฝึกฝนอบรมจากสถานศึกษา ประกอบด้วย ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ๔)
พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  อ่านถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้ชัดเจน สามารถสรุปความ ตีความ
ขยายความได้ สรุปสาระสาคัญจากการอ่านได้
 เขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา สื่อความหมาย ใช้ภาษาที่สละสลวย สามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารได้ตรงประเด็นที่กาหนด เข้าใจง่าย มีแนวคิดที่น่าสนใจ ประทับใจ โดดเด่น อย่างน้อย
2 ภาษา
 คิดคานวณถูกต้องตามระดับชั้นได้ดเี ยี่ยม
 อธิบายหรือนาเสนอขั้นตอนการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการคิดวิเคราะห์ระดับสูง
และคิดเชิงบวก สามารถเชื่อมโยงและสรุปหลักการเป็นของตนเองได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล รอบคอบ พัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์
 เข้าใจ รู้เท่าทัน สามารถใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (social network) ได้ถูกต้องและ
สร้างสรรค์ และแนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้
 มีทักษะขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสืบค้น
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย และมีวิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่เชื่อถือได้ นาความรู้มาสร้างสรรค์ชิ้นงาน เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานได้
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๕

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับ
3

2

1

๑๖

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 มีความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้จากพื้นฐานเดิม ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะ
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
 อ่านถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้ชัดเจน สามารถสรุปความ ตีความ
ขยายความได้
 เขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและการสื่อความหมาย สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย
 คิดคานวณถูกต้องตามระดับชั้นได้ดมี าก
 อธิบายหรือนาเสนอขั้นตอนการดาเนินงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยง
สรุปเหตุการณ์ โดยใช้กระบวนการคิด
 เข้าใจ รู้เท่าทัน สามารถใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (social network) ได้ถูกต้อง และ
แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้
 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 อ่านถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้ชัดเจน
 เขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและการสื่อความหมาย สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตรง
ประเด็น
 คิดคานวณถูกต้องตามระดับชั้นได้ดี
 อธิบายหรือนาเสนอขั้นตอนการดาเนินงานได้ชัดเจน มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปเหตุการณ์
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
 เข้าใจและรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (social network) ได้ถูกต้อง
 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศที่หลากหลาย
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 อ่านถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้
 เขียนไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา แต่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตรงประเด็น
 คิดคานวณถูกต้องตามระดับชั้นได้พอใช้
 อธิบายหรือนาเสนอขั้นตอนการดาเนินงานได้โดยต้องได้รับคาแนะนาจากผู้อื่นจึงจะสามารถ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
 เข้าใจและรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (social network) ได้ถูกต้อง
 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศที่หลากหลาย
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑๖

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๗

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหลักฐานที่สถานศึกษาดาเนินการ
๒. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน สมุดงาน สมุดแบบฝึกหัด สมุดบันทึกประจาวัน ฯลฯ ของนักเรียน
๓. ประเมินจากผลงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติในขณะสัมภาษณ์ เช่น อ่าน เขียนข้อความหรือเรื่องราว แสดง
การคิดคานวณ หรือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้คณะกรรมการเห็นประจักษ์ตามความเหมาะสม
1.2 กำรมีทักษะกำรจัดกำรและกำรทำงำน
กำรมีทักษะกำรจั ดกำรและกำรทำงำน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการสร้างสรรค์
ผลงาน มีวิจ ารณญาณในการแก้ปั ญหา และร่ว มมื อกับเพื่อนในการทางานอย่างเห็ นคุณค่า ประกอบด้วย
๑) ความสามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทางาน ๒) ความสามารถทางานเป็นกลุ่มและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ๓) การเห็นความสาคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต และ ๔) ความสามารถในการ
นาทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี มาใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔  ตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถ ศึกษารายละเอียด วางแผนตัดสินใจสร้างงาน มีขั้นตอน
การทางานชัดเจน สามารถปฏิบัติตามแผนได้ มีการตรวจสอบประเมินการทางานและสรุป
รายงานผลสาเร็จได้ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 เป็นผู้นาและรวบรวมกลุ่มเพื่อนให้ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีในกลุ่ม ให้ข้อคิดเห็นและแสดงความสามารถเด่นชัด ให้ความร่วมมือในการทางาน รับฟัง
ความคิดเห็นและยอมรับความสามารถของผู้อื่น ปฏิบัติงานต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
 มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน เห็นความสาคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต ตั้งใจ
ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพสุจริต
 เลือกใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
มาใช้ในการทางานให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทางานได้
เหมาะสมกับงานและสภาพแวดล้อม
๓  ตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถ วางแผนตัดสินใจสร้างงาน มีขั้นตอนการทางาน
ชัดเจน สามารถปฏิบัติตามแผนได้ มีการตรวจสอบประเมินการทางาน และสรุปรายงาน
ผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เป็นผู้นาในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม
ปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ทั้งในด้านความคิดเห็นและด้านความสามารถ
ให้ความร่วมมือในการทางาน รับฟังความคิดเห็นและยอมรับความสามารถของผู้อื่น
 มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน เห็นความสาคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต
สนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพสุจริต
 เลือกใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การทางานให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทางานได้เหมาะสม
กับงานและสภาพแวดล้อม

๑๗

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๘

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๒  ตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถ มีขั้นตอนการทางาน ตรวจสอบ และสรุปรายงานผลการทางาน
 เป็นผู้ร่วมงานในการทางาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นและยอมรับความสามารถ
ของผู้อื่น
 มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน เห็นความสาคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพ และเรียนรู้
เกี่ยวกับงานอาชีพสุจริต
 เลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการทางานได้เหมาะสม
๑  มีการทางาน ตรวจสอบ และสรุปรายงานผลการทางาน
 เป็นผู้ร่วมงานในการทางาน รับฟังความคิดเห็นและยอมรับความสามารถของผู้อื่น
 มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน เห็นความสาคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต
 เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทางาน
ได้เหมาะสม
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. ประเมินจากผลงานตามบริบทจริงของสถานศึกษาและวิธีนาเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน สมุดงาน สมุดแบบฝึกหัด หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของนักเรียน
๓. สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเพื่อนนักเรียน
๑.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อั นเป็นคุณลักษณะที่
สังคมต้องการทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมีจิตสานึกที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ประกอบด้วย ๑) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามหลักสูตร
และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนด ๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) การยอมรับ
เหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น ๔) มีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นา มีความมั่นใจในตนเอง
๕)
มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด อบายมุขและภัยอันตรายต่าง ๆ และ ๖)
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีสุขภาพจิตที่ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี
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คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับ
ถือ
อย่างต่อเนื่องและภาคภูมิใจ
 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และดารงชีวิตอย่างพอเพียง
เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบัน
 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ แบ่งปันสิ่งของ และอาสาทางานด้วยความมุ่งมั่นเต็มใจ
 ตั้งใจ แสวงหา ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบการทางาน และมุ่งทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถนา
ภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างได้
ให้คาแนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้
 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รู้จักการถนอม
รักษา นากลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์หรือนาสิ่งอื่นมาทดแทน และเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการดารงชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ตัดสินใจด้วยตนเองและนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ แนะนาหรืออธิบายให้ผู้อื่น ยอมรับ ให้เกียรติ
และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
 เข้าใจหลักการปฏิบัติตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ปฏิบัติตนได้เหมาะสม เป็นแบบอย่างได้
 มีความเป็นผู้นา พัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสม่าเสมอ มั่นใจในตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในสถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษาบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี
 มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ รู้เท่าทัน แก้ปัญหา
และปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขต่าง ๆ อุบัติภัย อุบัติเหตุ การทะเลาะ
วิวาท ปัญหาทางเพศ โดยปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง แนะนา และสามารถให้คาปรึกษาแก่ผู้อื่น
ได้
 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสม ใช้วาจา
สุภาพ กิริยาเรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส ออกกาลังกายหรือเข้าร่วมกิจกรรมออกกาลังกายเป็น
ประจา อธิบายและให้คาแนะนาวิธีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง
รณรงค์ เผยแพร่การดูแลสุขภาพให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้เหมาะสม
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 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
สม่าเสมอ
 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และดารงชีวิตอย่างพอเพียง
 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา
แบ่งปันสิ่งของ อาสาทางาน และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
 ตั้งใจ แสวงหา ศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
รับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถนา
ภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด เป็นแบบอย่างได้ และสามารถ
แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้
 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รู้จักการถนอม
รักษา นากลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์หรือนาสิ่งอื่นมาทดแทน และเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการดารงชีวิตและการพัฒนาชุมชน
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ตัดสินใจด้วยตนเองและนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ แนะนาหรืออธิบายให้ผู้อื่นยอมรับ
ตลอดจนยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
 เข้าใจหลักการปฏิบัติตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ปฏิบัติตนได้เหมาะสม เป็นแบบอย่างได้
 มีความเป็นผู้นา ปรับปรุงและพัฒนาตนเองสม่าเสมอ มั่นใจในตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี
 มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ รู้เท่าทัน สามารถ
แก้ปัญหา ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขต่าง ๆ อุบัติภัย อุบัติเหตุ
การทะเลาะวิวาท ปัญหาทางเพศ และสามารถให้คาปรึกษา
 สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีบุคลิกภาพที่ดี ใช้วาจาสุภาพ เรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส
ออกกาลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายสม่าเสมอ อธิบายวิธีการรักษาสุขภาพให้
แข็งแรงได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง รณรงค์ เผยแพร่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามโอกาส
 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างต่อเนื่อง
 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และดารงชีวิตอย่างพอเพียง
 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา
แบ่งปันสิ่งของ และอาสาทางานด้วยความเต็มใจ
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 ตั้งใจ แสวงหา ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รับผิดชอบที่จะทางานให้สาเร็จ
 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถนา
ภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด เป็นแบบอย่างได้
 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รู้จักการถนอม
รักษา นากลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์หรือนาสิ่งอื่นมาทดแทน และเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการดารงชีวิตและการพัฒนาในชุมชน
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ตัดสินใจด้วยตนเองและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ ตลอดจนยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
 มีความเป็นผู้นา ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ 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 มีบุคลิกภาพที่ดี ใช้วาจาสุภาพ เรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส
เข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายบ่อยๆ อธิบายวิธีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้ถูกต้อง
 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และดารงชีวิตอย่างพอเพียง
 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา
และอาสาทางานด้วยความเต็มใจ
 ตั้งใจ แสวงหา ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รับผิดชอบในการทางาน
 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รู้จักการถนอม
รักษา นากลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์หรือนาสิ่งอื่นมาทดแทน
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ตัดสินใจด้วยตนเองและนาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

๒๑

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับ

๒๒

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นา 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
ร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายตามความพอใจ
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเพื่อนนักเรียน
๒. ตรวจสอบแฟ้มสะสมงาน และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดบันทึกความดี เกียรติบัตร
หรือรางวัลต่างๆ
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๕.๒.๒ กิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรียน
การประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณากิจกรรม/
ผลงานดีเด่นที่นักเรียนนาเสนอเพียง ๓ รำยกำร แต่ให้มีความหลากหลาย เช่น ด้านวิชาการ
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น โดยให้พิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน ๔
ประเด็น ได้แก่ ๑) คุณประโยชน์ ๒) คุณภาพ ๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ๔) การเผยแพร่ผลงาน ซึ่งมี
รายละเอียดคาอธิบายระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔  คุณประโยชน์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาวะแวดล้อม และ
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพื่อส่วนรวมในกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อาเภอ
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศหรือนานาประเทศ
 คุณภาพ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นมีประสิทธิภาพ ประสบความสาเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ
คัดเลือกส่งเข้าประกวดแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่ม
นักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน อาเภอ จังหวัด
ภูมิภาค ระดับประเทศหรือนานาประเทศ
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นเกิดจากการรวบรวม ผสมผสาน เชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์เดิมที่หลากหลายมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์
พัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่มีรายละเอียดซับซ้อน มีผลงานแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

๒๒

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับ

๓

๒

๑

๒๓

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
และสังคม โดยสามารถบอกรายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือผลงานที่นาเสนอได้ชัดเจน
น่าเชื่อถือ
 การเผยแพร่ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นมีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อาเภอ จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศหรือนานาประเทศ
 คุณประโยชน์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาวะแวดล้อม และ
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพื่อส่วนรวมในกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อาเภอ
จังหวัด ภูมิภาค
 คุณภาพ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นประสบความสาเร็จ มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ
คัดเลือกส่งเข้าประกวดแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากกลุ่ม
นักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน อาเภอ จังหวัด
ภูมิภาค
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นเกิดจากการรวบรวม ผสมผสาน เชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ พัฒนาและ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่มีรายละเอียดซับซ้อน มีผลงานแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถบอก
รายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือผลงานที่นาเสนอได้
 การเผยแพร่ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นมีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อาเภอ จังหวัด ภูมิภาค
 คุณประโยชน์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาวะแวดล้อม และ
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพื่อส่วนรวมในกลุ่มเพื่อนนักเรียน ได้รับผลดีเป็นที่
ยอมรับในระดับสถานศึกษา ชุมชน อาเภอ จังหวัด
 คุณภาพ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นประสบความสาเร็จ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าประกวด
แข่งขันในระดับสถานศึกษา ชุมชน อาเภอ จังหวัด
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นเกิดจากการเชื่อมโยงความรู้ของตนเองกับ
ประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ผนวกกับการชี้แนะของผู้อื่นบางส่วน พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
ที่ไม่ซับซ้อน ผลงานเกิดประโยชน์อยู่บ้าง สามารถบอกรายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือ
ผลงานทีต่ นนาเสนอได้
 การเผยแพร่ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นมีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มนักเรียน ระดับสถานศึกษา ชุมชน อาเภอ จังหวัด
 คุณประโยชน์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือสภาวะแวดล้อม
หรือเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการส่วนรวมกลุ่มเพื่อนและนักเรียน ได้รับผลดีเป็นที่
ยอมรับในระดับสถานศึกษา ชุมชน อาเภอ
 คุณภาพ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นประสบความสาเร็จ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าประกวด
หรือแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ชุมชน อาเภอ

๒๓

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับ

๒๔

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นเกิดจากการเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์
เดิมของตนเอง สร้างเป็นความรู้ใหม่ผนวกกับการชี้แนะของผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่ ริเริ่มทาสิ่งใหม่ๆ
ทีไ่ ม่ซับซ้อน สามารถบอกรายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือผลงานที่ตนเองนาเสนอได้
 การเผยแพร่ : กิจกรรมหรือผลงานนั้นได้รับการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ในระดับสถานศึกษา
ชุมชน อาเภอ

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. พิจารณาจากหลักฐาน เช่น เอกสารคาสั่งแต่งตั้ง เกียรติบัตร รางวัลจากการประกวด การแข่งขัน
ต่าง ๆ เป็นต้น
๒. สัมภาษณ์กลุ่มเพื่อนนักเรียน ผู้ร่วมงาน/กิจกรรม ครู
๓. วิเคราะห์จากรายงานผลการทางาน กิจกรรม โครงการ ผลงานต่าง ๆ
๔. การนาเสนอผลงาน

๕.๓ วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
ในการประเมิน คณะกรรมการประเมิน ต้องใช้การประเมินหลายวิธี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานให้ครอบคลุม ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ พิจารณาสรุปผลการประเมินของนักเรียนแต่ละ
รายที่เข้ารับการประเมิน เช่น
๑) สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน เพื่อนๆ ของนักเรียน ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
หรือผู้ที่นักเรียนร่วมทากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก เช่น การพูดจา กิริยามารยาท การแต่งกาย บุคลิกลักษณะ
การแสดงความสามารถพิเศษ (เช่น เป็นนักพูด นักดนตรี นาฏศิลป์ เล่าประสบการณ์การทาโครงการที่แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ลงมือปฏิบัติตัวอย่างกิจกรรมที่มีส่วนร่วมพัฒนา ฯลฯ) รวมถึงสังเกตสุขภาพ
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและใจ หรือสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เป็นต้น
3) ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานพฤติกรรมของนักเรียน รายงานผลการ
เรียนของนักเรียน แฟ้มสะสมผลงานดีเด่น รายงานโครงการที่นักเรียนริเริ่มสร้างสรรค์ และดาเนินการเพื่อ
พัฒนาห้องเรียน โรงเรียน ท้องถิ่นหรือชุมชน โล่ เกียรติบัตรต่าง ๆ ฯลฯ

๕.๔ กำรสรุปผลกำรประเมินของนักเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน (ตำมแบบ พร.๒)
ในทุกขั้นตอน ให้สรุปข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินที่มีต่อนักเรียนที่เข้ารับการประเมินว่าเพราะ
เหตุใดจึงเห็นว่านักเรียนที่เสนอมานี้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย

๖. ขั้นตอนกำรจัดทำคะแนนและเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก

๒๔

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒๕

๖.๑ ขั้นตอนกำรจัดทำคะแนน
เมื่อคณะกรรมการประเมินแต่ละคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและรวมคะแนนแต่ละ
ด้านไว้แล้ว ให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่วมกันให้ได้ข้อยุติ และสรุปผลการประเมินในแบบ
สรุปผล (อยู่แผ่นหลังสุดของแบบประเมิน) ดังนี้
๑. ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการแต่ละคน
๒. หาผลรวมของคะแนนแต่ละรายการของกรรมการทั้งชุด
๓. หาค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะพื้นฐาน เพื่อประเมินการผ่านเกณฑ์ข้อที่ ๑ โดยการนาคะแนน
ของกรรมการแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนผลรวมของแต่ละรายการจากข้อ ๒ ตั้ง หารด้วยผลคูณของจานวน
กรรมการทั้งหมดกับจานวนรายการประเมินของข้อนั้น ๆ (ใช้ทศนิยม ๒ ตาแหน่งไม่ปัดเศษ) ตัวอย่าง รายการ
ที่ ๑.๑ ได้คะแนนรวม ๑๘ จานวนกรรมการ ๕ คน (๑๘ ÷ ๕) = ๓.๖๐
๔. นาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการ (ผลจากข้อ ๓) รายการที่ ๑.๑ ถึง ๑.๓ มารวมกัน แล้วหารด้วย ๓ ได้เป็น
ค่าเฉลี่ยของการประเมินด้านคุณลักษณะพื้นฐาน (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. นาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการ (ผลจากข้อ ๕) รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ มารวมกันแล้วหารด้วย ๓
ได้ค่าเฉลี่ ย ของการประเมิน กิจกรรมหรือดีเด่น (B) ตัว อย่าง ค่าเฉลี่ ยรายการที่ ๑ ถึ งรายการที่ ๓ เท่ากับ
(๓.๘๐ + ๓.๒๐+๓.๖๐) ÷ ๓ = ๓.๕๓
๗. หาค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียนโดยนาผลรวมของค่าเฉลี่ยของการประเมินด้านคุณลักษณะพื้นฐาน
(A) รวมกับ ค่าเฉลี่ ยของการประเมินกิจ กรรมหรือ ผลงานดีเด่น (B) หารด้ว ย ๒ ตัว อย่าง ค่าเฉลี่ ยของการ
ประเมินด้านคุณลักษณะพื้นฐาน + ค่าเฉลี่ยของการประเมินกิจกรรมหรือ ผลงานดีเด่น เท่ากับ ๓.๖๖ + ๓.๕๓
= ๗.๑๙ ÷ ๓ = ๓.๕๙
จากนั้น นาผลไปใช้ในการพิจารณาและอภิปรายเพื่อคัดเลือกนักเรียนว่าสมควรเสนอให้เข้ารับรางวัล
พระราชทานหรือสมควรได้รับรางวัลชมเชย และคณะกรรมการจะต้องสรุปความคิดเห็นในภาพรวมว่าเหตุใด
นักเรียนจึงสมควรได้รับรางวัลนั้น

๒๕

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒๖

ตัวอย่ำง สรุปกำรให้คะแนนของคณะกรรมกำรในแบบ พร. ๑
ใช้สรุปผลการประเมิน เด็กชำยวินัย ใจเที่ยง จากคณะกรรมการ ๕ คน แสดงในตาราง ดังนี้
รำยกำรประเมิน
(จำนวนรำยกำร)

คะแนนของกรรมกำรคนที่

ผลรวม
ของ ค่ำเฉลี่ยแต่
คะแนนแต่ ละรำยกำร
ละรำยกำร

๑ ๒ ๓ ๔

๕

๔ ๔ ๓

๓

๔

๑๘

๓.๖๐

(๑๘÷๕)

๑.๒ การมีทักษะการจัดการและการทางาน 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

๒.๑ 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
๑๑ 9 ๑๑ ๑๑ ๑๑

๑๘

๓.๖๐

 (๑๘÷๕)

๕๓

๓.๕๓

B
 C

หมำยเหตุ

๑. คุณลักษณะพื้นฐำน (๓ ข้อ)
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

๒. กิจกรรม /ผลงำนดีเด่น (๑๒ ข้อ)

รวมคะแนนกิจกรรม /ผลงำนดีเด่น

๓.๕๙

คะแนนเฉลี่ยรวม (A + B) ÷ ๒

(๓.๖๖ + ๓.๕๓) ÷ ๒ = ๓.๕๙
เมื่อพิจารณาคะแนนของเด็กชายวินัย ใจเที่ยง พบว่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะพื้นฐาน (A) และคะแนน
กิจกรรม/ผลงานดีเด่น (B) ผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ ทั้ง ๒ ด้าน) และเมื่อนาคะแนนเฉลี่ย ทั้ง ๒ ด้า น
มาหาค่า เฉลี่ย ผลการประเมิน ได้ ๓.๕๙ (C) แสดงว่า ผ่า นเกณฑ์ก ารรับ รางวัล พระราชทาน (เพราะได้
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๓.๕๐) สรุปได้ว่าเด็กชายวินัย ใจเที่ยง มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน ถ้าเป็นผู้ได้คะแนนสูง
ที่สุดในกลุ่มผู้แข่งกันกลุ่มเดียวกัน

๒๖

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒๗

๖.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำ
1) นักเรียนที่มีสิทธิ์รับรำงวัลพระรำชทำน จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
๑. ได้ค ะแนนการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานเฉลี่ ย แต่ล ะข้ อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒. ได้ค ะแนนกิจ กรรม/ผลงานดีเ ด่น เฉลี่ ย แต่ล ะข้ อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และ
ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้อไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓. ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลั กษณะพื้นฐานกับคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น (ในแบบ พร.๑)
ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๔. ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการ
แต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่ทาการประเมิน
2) นักเรียนที่มีสิทธิ์รับรำงวัลชมเชย
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลาดับที่ ๒ และ ๓ จะได้รับรางวัลชมเชย (มี ๒ รางวัล) ซึ่งต้องผ่าน
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๑. ได้คะแนนการประเมินคุณลั กษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และ
ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒. ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกข้อไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
หมำยเหตุ
๑. คณะกรรมการประเมินที่ดาเนินการประเมินในแต่ละขั้นตอนจะต้องตัดสินผลการคัดเลือก พร้อมทั้ง
ส่งเอกสารประกอบมาให้ครบถ้วน
๒. ให้คณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือกสรุปบันทึกผลการคัดเลือกลงในแบบสรุปพฤติกรรมและผลงาน
ดีเด่นของนักเรียน
๓. คณะกรรมการอ านวยการคั ด เลื อ กนั กเรี ยนและสถานศึ ก ษาเพื่ อรั บ รางวั ล พระราชทาน จะเป็ น
ผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกทุกระดับ ทุกขนาด เป็นขั้นตอนสุดท้าย แล้วจึงเสนอผลให้กระทรวงศึกษาธิการ
ลงนามและประกาศผลต่อไป


๒๗

คณะผู้รับผิดชอบ
ทีป่ รึกษา
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
ดร.พีระ รัตนวิจิตร
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.มธุรส ประภาจันทร์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักทดสอบทางการศึกษา
ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักทดสอบทางการศึกษา
นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สานักทดสอบทางการศึกษา
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