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๑. บทนําและความเปนมา 

คูมือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานคูมือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   
 

 ๑.๑  บทนํา 
 คุณภาพการศึกษาเปนคําที่มีความหมายกวาง ข้ึนอยูกับมุมมองของนักการศึกษาวาจะมองใน
มิติสวนใหญมักมองใน ๓ มิติ  คือ ๑) คุณภาพของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๒) คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน และ ๓) คุณภาพ
ของผลผลิต นอกจากนี้ยังอาจหมายรวมถึงความคาดหวังของชุมชนที่เห็นไดจากการที่มีการกําหนด
เปาหมายของการจัดการศึกษารวมกันและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูเรียนการสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง กระทําไดหลายทาง การยกยอง เชิดชู ใหขวัญกําลังใจ และ
ประกาศใหสาธารณชนรับทราบอยางแพรหลาย ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ไมมีวันลาสมัย ดังจะเห็นไดจาก
การดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

 ๑.๒  ความเปนมา 
 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจาก 
น้ําพระทัยอันเปยมดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ที่ทรงมีพระราชปรารภ
แด ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  (ม.ล.ปน มาลากุล) ในป พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อคร้ังเสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเปดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๐๖ และพระราชทานรางวัลแก
โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเดน ใจความของพระราชปรารภมีวา มีนักเรียน
จํานวนมาก ซ่ึงมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเลาเรียนไดผลดี รวมทั้งมี
โรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดี จนนักเรียนไดรับผลการเรียนดีเปนสวนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มี
คุณสมบัติดังกลาวสมควรจะไดรับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให 
กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการ ซึ่งเปนหนวยงานในขณะนั้น) ไดนอมนําพระราชปรารภมาพิจารณา
ดําเนินการดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน และถือเปนภารกิจสําคัญที่ปฏิบัติสืบตอมา
จนถึงทุกวันนี้ เพราะนอกจากจะเปนโอกาสอันดีในการทํากิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว รางวัลพระราชทานยังเปนเครื่องกระตุนใหเกิดการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของชาติใหดียิ่งขึ้นดวย จึงเปนที่ตระหนักชัดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
วิสัยทัศนกวางไกล ทรงเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญกําลังใจแก
นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได
มาตรฐานดีเยี่ยมดวยการพระราชทานรางวัล ซึ่งในระยะแรกพระราชทานดวยพระองคเอง จวบจนบัดนี้เปน
เวลา เกือบ ๔๗ ป กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการและพัฒนางานมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน มีนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ไปแลวกวา ๓,๐๐๐ คน มีสถานศึกษาที่เปนผูนําทาง
วิชาการเปนแบบอยางใหสถานศึกษาอื่น ๆ ศึกษาดูงานไดประมาณ  ๒,๔๐๐  กวาแหง 
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๒. คุณสมบัติของนักเรียน 

 ในการคัดเลือกนั้น แตเดิมกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกนักเรียนจากกลุมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. ๕) ที่สอบไดลําดับที่ ๑ – ๕๐ ของประเทศ และใหรางวัลแกโรงเรียนที่มี
นักเรียนไดรับรางวัลพระราชทานมากที่สุด ตอมามีการพิจารณาเพิ่มประเภทรางวัล จํานวนรางวัล
มากขึ้น ปจจุบันมีรางวัลพระราชทานสําหรับนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกรางวัลตามระดับและ
ขนาดของสถานศึกษา การคัดเลือกใชวิธีการประเมินตามแบบประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําขึ้น การประเมินใชการสังเกต สัมภาษณ และพิจารณาหลักฐานและหรือ
รองรอยที่ปรากฏ โดยมีรายการประเมินและเกณฑกําหนดไวชัดเจน 
 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เปนงานที่มีเกียรติ 
เปนสิริมงคล สมควรที่ผูเกี่ยวของทุกฝายจะตองดําเนินการดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประเมินและคัดเลือก คณะกรรมการตองกระทําอยางมีหลักเกณฑ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ใชความสามารถและ
ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอยางถูกตองตามหลักการ มีใจเปนกลาง ไมโนมเอียงไปฝายใดฝายหนึง่ 
เพื่อใหไดบุคคลหรือสถานศึกษาที่สมควรไดรับรางวัลพระราชทานอยางแทจริง 

นักเรียนที่ผานการตัดสินตองมีส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงความยอดเยี่ยมดีเดน ไดอยางชัดเจนและ 
ดีจริง ทุกคนตองตระหนักไวเสมอวารางวัลพระราชทานเปนสิ่งที่ทรงคุณคาและเปนเกียรติประวัติตอ
ผูรับอยางสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพรไปยังสาธารณชนทั่วไป สมควรที่ผูเกี่ยวของทุกฝาย 
ตองกระทําอยางรอบคอบ และผูที่ไดรับรางวัลไปแลวจะตองดํารงรักษาคุณความดีนั้นใหยาวนานสืบไป 

   
 

 ในแตละปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะออกประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑ และแนวทางการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กําหนดคณุสมบติัของนกัเรยีนทีม่ี
สิทธิ์ไดรับการประเมินและคัดเลือกเพื่อเขารับพระราชทาน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไวดังนี้ 

 ๒.๑ สถานภาพทางการศึกษา 
 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาระดับที่สงเขารับการประเมินและ
คัดเลือก และไดเขาศึกษาอยูในระดับดังกลาวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป หรือ ๒ ภาคเรียน กลาวคือ 
                  ถาสงเขาคัดเลือกระดับประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนที่กาํลังศึกษาอยูในชั้น ป. ๔ -๕ - ๖ 

ถาสงเขาคัดเลอืกระดับมธัยมศึกษาตอนตน หมายถงึ นักเรียนทีก่าํลังศกึษาอยูในชัน้  
ม. ๒ - ๓  
                  ถาสงเขาคัดเลอืกระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หมายถงึ นักเรียนที่กาํลงัศึกษาอยูในชัน้  
ม. ๕ - ๖   
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๓. แนวปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือก 

 ๒.๒ ผลการเรียน ผลงาน 
 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน (GPA) ไมตํ่ากวา 
๒.๗๕  
                 หมายเหตุ ในการประเมินหากพบวานักเรียนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดในขอ 
๒.๑  และ ๒.๒ ใหถือวาหมดสิทธิ์ในการเขารับการคัดเลือก 

 ๒.๓  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 นักเรียนทกุระดับตองมีคุณลักษณะพืน้ฐานที่ดีใน ๕ องคประกอบ ดังนี ้
 ๑)   การศึกษาเลาเรียน 
 ๒)   การมีทกัษะในการจัดการและการทาํงาน 
 ๓)   สุขภาพอนามยั 
 ๔)   ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สําคญั 
 ๕)   การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 ๒.๔  กิจกรรม/ผลงานดีเดน 
 นักเรียนตองมีกิจกรรม/ผลงานดีเดนที่มีคุณประโยชน มีคุณภาพ แสดงออกถึงความมี
คุณธรรมดีงามและสรางสรรคเปนที่ยอมรับ มีหลักฐานแสดงชัดเจน กิจกรรม/ผลงานดีเดนนั้นสามารถ
เปนแบบอยางที่ดีเผยแพรในวงกวางได 

   
 

 ในการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  มีรายละเอียดการดําเนินงาน 
โดยลําดับดังนี้ 

๓.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก 
 .. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
 ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  ประธาน 
๒)  รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ไดรับมอบหมาย รองประธาน 
๓)  ผูทรงคุณวุฒ ิที่มีความเชีย่วชาญดานการจดัการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 

กรรมการ 
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๔)  ผูแทนหนวยงานตางๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา       
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ซึง่อยูในเขตพื้นที่ฯ นัน้ 

 
กรรมการ 

๕)  นักวชิาการศึกษา /  ศึกษานิเทศก สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ 
๖)  นักวชิาการ ทีป่ระธานเหน็สมควร กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ทําหนาที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการ
ประเมิน และเสนอผลไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบการคัดเลือกระดับจังหวัด 
 ข. คณะกรรมการประเมิน ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินนักเรียน จํานวน ๓ หรือ ๕  คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา /                 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ประธาน 

๒)  ผูทรงคุณวุฒ ิที่มีความเชีย่วชาญดานการจดั
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
รองประธาน 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ซึง่อยูในเขตพื้นที่นัน้ 

 
กรรมการ 

๔)  นักวชิาการศึกษา/ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ 
๕) นักวชิาการศึกษา /ผูที่ประธานเหน็สมควร กรรมการและเลขานุการ 

 .. ระดับจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
 ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่ไดรับเลือก)         ประธาน 
๒)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา (ที่เหลือ)        รองประธาน 
๓)  ผูทรงคุณวุฒ ิที่มีความเชีย่วชาญดานการจดัการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 

กรรมการ 
๔)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ซึง่อยูในจงัหวัดนั้น 
 

กรรมการ 
๕)  นักวชิาการศึกษา/ ศึกษานิเทศกสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา กรรมการ 
๖)  นักวชิาการศึกษาในเขตพื้นที่ที่ผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเลือกเปน
ประธาน ที่ประธานเหน็สมควร          

 
 

กรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ทําหนาที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน 
และเสนอผลไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนศูนยการประสานงานระดับกลุมจังหวัด 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ 

 

  ข. คณะกรรมการประเมิน ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินนักเรียน จาํนวน ๓ หรือ ๕ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา /                
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ประธาน 

๒)  ผูทรงคุณวุฒ ิที่มีความเชีย่วชาญดานการจดัการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
รองประธาน 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ซึง่อยูในจงัหวัดนั้น 

 
กรรมการ 

๔)  นักวชิาการศึกษา/ศึกษานิเทศก    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
กรรมการ 

๕) นักวชิาการศึกษา /ผูที่ประธานเหน็สมควร กรรมการและเลขานุการ 

 หมายเหตุ การแตงตั้งประธานเพื่อการดําเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้ ใหเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาคนใด
คนหนึ่งเปนประธานและตองไมเปนเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับที่ดําเนินการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด  
และจะตองประกาศใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูรวมกัน  

 .. ระดับกลุมจังหวดั  
  ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประธาน 
๒)    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาที่ไดรับเลือก   

ใหเปนศนูยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
 

รองประธาน 
๓)   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทกุเขตในกลุมจังหวัดนั้น กรรมการ 
๔)    รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาที่ไดรับเลือก 

ใหเปนศนูยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานรางวลัพระราชทาน 
(จํานวน ๑ คน) 

 
 

กรรมการ 
๕) ผูทรงคุณวุฒทิีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจดัการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน           
 

กรรมการ 
๖) ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยูในกลุมจังหวัดนัน้             
 

กรรมการ 
๗ ประธานคณะกรรมการประเมินทกุคณะ กรรมการ 
๘) นักวชิาการ สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖

 

๙) ผู อํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ
ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเลือกเปน
รองประธาน   

 
กรรมการและ 
เลขานุการ 

๑๐) นักวชิาการศึกษาในเขตพื้นทีท่ี่ผูอํานวยการ 
ไดรับเลือกเปนรองประธาน  ทีป่ระธานเห็นสมควร      

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ทําหนาที่ วางแผนการประเมิน แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข. คณะกรรมการประเมิน  
 สวนกลาง ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
นักเรียน จํานวน ๓ หรือ ๕ คน ประกอบดวย 

๑) ผูที่ประธานคณะกรรมการอํานวยการเหน็สมควร ประธาน 
๒)  ผูทรงคุณวุฒ ิที่มีความเชีย่วชาญดานการจัดการศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กรรมการ 
๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึง่อยูในกลุมจงัหวัดนั้น 
 

กรรมการ 
๔)  นักวชิาการศึกษา / ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
 

กรรมการ 
๕)  นักวชิาการศึกษา /ผูที่ประธานเหน็สมควร กรรมการและเลขานุการ 

สวนภูมิภาค ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
นักเรียน จํานวน ๓ หรือ ๕ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา / รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ประธาน 

๒)  ผูทรงคุณวุฒ ิที่มีความเชีย่วชาญดานการจัดการศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอยูในกลุมจงัหวัดนัน้ 

 
กรรมการ 

๔)  นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
กรรมการ 

๕)  นักวชิาการศึกษา /ผูที่ประธานเหน็สมควร กรรมการและเลขานุการ 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๗ 

 

 หมายเหต ุ 
 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนระดับจังหวัด หรือระดับกลุมจังหวัดก็ตาม ตอง
ไมแตงตั้งบุคคลที่เคยเปนกรรมการประเมินนักเรียนซ้ํากับที่เคยประเมินมาแลวไมวาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอยาง เชน นาย ก. ประเมินนักเรียน (เด็กชายดี รักเรียน) ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาแลว ตองไมเปนกรรมการประเมินนักเรียน (เด็กชายดี รักเรียน) ในระดับจังหวัด และ
ระดับกลุมจังหวัด อีก) 
 ๓.๒  ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรยีน (ระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทกุขนาด ทุกสงักัด) ดําเนินการดังนี ้
 สวนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ดําเนนิการดงันี ้
 (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกนักเรียนของตน ระดับ
การศึกษาละ ๑ คน สงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่สถานศึกษาตั้งอยู 
 (๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครแตละเขตพื้นที่ประเมินและคัดเลือก
นักเรียนตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน สงใหสํานักทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (๓) สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการ
ประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลําดับนักเรียนที่เขารับการ
คัดเลือกแตละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแหงตามผลคะแนนการประเมินจากลําดับ
นักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ําสุด  
 สวนภูมิภาค ดําเนนิการดงันี ้
 (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คัดเลือกนักเรียนของตนระดับ 
การศึกษาละ ๑ คน สงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่สถานศึกษาตั้งอยู 
 (๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่ประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับ
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน สงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดที่ผูอํานวยการ
ไดรับเลือกเปนประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต)  
 (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับและขนาด
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน สงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนศูนยประสานงานการคัดเลือก
ระดับกลุมจังหวัด นั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัดดําเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนตาม
ระดับและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลําดับนักเรียนที่เขารับการคัดเลือกแตละระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษาทุกแหงตามผลคะแนนการประเมินจากลําดับนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ําสุด 
 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘

 

คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด สงผลการประเมิน พรอมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของ
คณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป พรอมติดรูปถาย 
แบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. แบบ พร.๑ และแบบ พร. ๒) พรอมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ 
เชน แฟมสะสมผลงานของนักเรียน ฯลฯ สงไปยัง สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลตอ
คณะกรรมการอํานวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ  ตามจํานวนรางวัลที่กําหนดตอไป 

 วิธีการประเมินและคัดเลือก ใหดําเนินการตามแบบประเมินและคูมือการประเมิน
นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางเครงครัดทุกขั้นตอน 
 หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีที่ไมมีนักเรียนเขารับการประเมิน หรือมีนักเรียนเขารับการประเมิน แตไมผาน
เกณฑ ใหระบุใหชัดเจนวา “ไมมีนักเรียนเขารับการประเมิน” หรือ “นักเรียนที่เขารับการประเมินไม
ผานเกณฑ” 
 ๒) กอนสงผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยัง สํานักทดสอบทาง
การศึกษา ใหคณะกรรมการอํานวยการระดับกลุมจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองของคะแนนการ
ประเมิน ชื่อและชื่อสกุลของนักเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ต้ัง และขอมูลสําคัญในแบบประเมินชุด
สรุปผลการประเมินของนักเรียนทุกคนที่เขารับการประเมินใหถูกตองครบถวน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๙ 

 

                แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (สวนกลาง)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 พิจารณาตัดสินผลการประเมินนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ   
    จากคณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เสนอผลตอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา 

• ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจาก                 
ระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 

• เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการอํานวยการฯ 

• ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
จากระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามระดับและขนาด  

        ของสถานศึกษา ขนาดละ ๓ คน เรียงลําดับที่ ๑, ๒, ๓,...    
• เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินงาน 
        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

คณะกรรมการอํานวยการฯ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 

 ประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับและขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน 

  เสนอผลการคัดเลือกใหเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับเลือกให  
       เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุม

 

 

 

 
สถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

• คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ตามระดับและขนาด
ของสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน 

  แจงความประสงคและเสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อขอเขารับการประเมิน    
       และคัดเลือกตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู 

 ประกาศผลการคัดเลือกฯ   

  เตรียมการเขาเฝาฯ  

 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๐

 

                แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (สวนภูมิภาค)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการอํานวยการฯ 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด 

 

 

 

สถานศึกษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

คณะกรรมการ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

  คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ตามระดับและ
ขนาด   ของสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน 

 แจงความประสงคและเสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อขอเขารับการประเมิน   
      และคัดเลือกตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีส่ถานศึกษาตั้งอยู 

 ประเมินและคัดเลือกนักเรียนตามระดับและขนาด  
        ของสถานศึกษา  ขนาดละ ๑ คน 

  เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการระดับจังหวัด  

 ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินจากระดับ 
        เขตพื้นที่การศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา  

ขนาดละ ๑ คน     

คณะกรรมการ 
ระดับกลุมจังหวัดที่  ๑ – ๑๒ 

 

 ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินจาก 
        ระดับจังหวัด ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา  
        ขนาดละ ๓ คน เรียงลําดับที่ ๑, ๒, ๓,...        

   เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินงานระดับ 
          การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจาก 
      ระดับกลุมจังหวัด ที่ ๑ -๑๒ 

  เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการอํานวยการฯ 

 พิจารณาตัดสินผลการประเมินนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ   
    จากคณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เสนอผลตอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา 

 ประกาศผลการคัดเลือกฯ   

  เตรียมการเขาเฝาฯ  



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๑ 

 

 ๓.๓   แบบรายงานและแบบประเมินที่ใชในการประเมินและคดัเลือกนักเรยีน 
                     ในการดําเนนิการประเมนินกัเรียนใหใชแบบประเมิน ซึง่ประกอบดวย ๒ สวน ดังนี ้
   สวนที่ ๑ แบบรายงาน มี ๒ ชุด คือ 

 ๑)  แบบรายงาน ก. เปนแบบรายงานตนเองของนักเรียน (ใหนกัเรียน 
       เปนผูเขียนรายงานดวยลายมือตนเอง) 

   ๒)  แบบรายงาน ข. เปนแบบบันทึกขอมูลคุณลักษณะพื้นฐาน 
                                            และกิจกรรม/ผลงานดีเดนของนักเรียน (สถานศกึษาเปนผูเสนอขอมลู) 

       สวนที ่๒ แบบประเมนิ  มี  ๒  ชุด  คือ 
  ๑)  แบบ พร.๑ เปนแบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐาน และกิจกรรม/ผลงานดีเดน 
                                   ของนักเรียน                           

   ๒)  แบบ พร.๒ เปนแบบสรุปการประเมนินักเรียน  
 ๓.๔  การประเมินและคัดเลือกนกัเรียน   
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดวิธีการคัดเลือกนักเรียน (ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่จะประกาศเปนป ๆไป) โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกแตละระดับ
ดําเนินการประเมินตามแบบประเมิน พร.๑ โดยใชขอมูลในแบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข. เปนสวน
หนึ่งในการประกอบการพิจารณา แลวบันทึกผลสรุปในแบบ พร.๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกจะตอง
พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน ทั้ง ๓ ดาน  ดังนี้ 
 ๓.๔.๑ สถานภาพทางการศึกษาและผลการเรียน สถานศึกษาจะตองเปนผู
คัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ ๒.๑ และสงสําเนาเอกสารที่แสดงผลการเรียนหรือผล
การปฏิบัติงาน เพื่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณาในขั้นตอไป 
 ๓.๔.๒ คุณลักษณะพื้นฐาน ใหคณะกรรมการในแตละขั้นตอนที่ไดกลาวแลวขางตน
ประเมินนักเรียน ตามแนวทางและขอบเขตของคุณลักษณะพื้นฐาน  โดยใหคะแนนเปนระดับคะแนน  
๑   ๒  ๓  และ  ๔  ตามแบบประเมินดานคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
(พร.๑) ขอ ๑ 
 ๓.๔.๓ กิจกรรม/ผลงานดีเดนของนักเรียน ใหคณะกรรมการระดับสถานศึกษา
คัดเลือกนักเรียน โดยใหนักเรียนเขียนบรรยายในแบบรายงานตนเอง (แบบรายงาน ก.) ดวยลายมือของ
ตนเอง และสถานศึกษาบรรยายตามแนวทางในการประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเดน ในแบบบันทึกขอมูล
กิจกรรม/ผลงานดีเดนของนักเรียน (แบบรายงาน ข.) เพื่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการในขั้นตอนตอไป
พิจารณาหรือใหคะแนน หลักฐานหรือรองรอยของกิจกรรม/ผลงานดีเดนจะเปนขอมูลเบื้องตนในการ
สืบคนพฤติกรรม กิจกรรม/ผลงานวาดีเดนจริงหรือไมอยางไร และจะตองเปนกิจกรรม/ผลงานของ
นักเรียนผูนั้นที่สะสมตอเนื่องมาโดยตลอด 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒

 

 คณะกรรมการคัดเลือกของแตละขั้นตอนทั้งจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด จนถึง
ระดับกลุมจังหวัด จะตองพิจารณาตัดสินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อเขารับรางวัลพระราชทานหรือใหได
รางวัลชมเชย โดยใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมินนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกนั้น  ในแบบสรุป พร.๒ 
เพื่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการในขั้นตอนตอไปพิจารณา 

กลาวโดยสรุป ในการประเมินและคัดเลือกในระดับตาง ๆ นั้น จะตองจัดทําแบบประเมินดังนี้ 

 ระดับสถานศึกษา  ดําเนินการดังนี้ 
 ๑.  สถานศึกษาใหนักเรียน เขียนรายงานตนเอง ตามแบบรายงาน ก. (ดูแนวทางหนา ๑๔)
และจัดทําแฟมสะสมงานของตนเอง 
 ๒. สถานศึกษากรอกขอมูลทั่วไป และจัดทําแบบบันทึกขอมูลกิจกรรม/ผลงานดีเดน
ของนักเรียน ตามแบบรายงาน ข. (ดูแนวทางหนา ๑๕) 
 ๓. สถานศึกษาประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเดนของ
นักเรียน ตามแบบ พร.๑  (ดูแนวทางหนา ๑๖  ถึงหนา ๔๒)  
  ๔. สถานศึกษาสรุปผลการใหคะแนนคุณลักษณะพื้นฐาน และกิจกรรม/ผลงานดีเดน
ของนักเรียน ในแบบ พร.๑ 
  ๕. สถานศึกษาสรุปผลการประเมินและแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกบันกัเรยีนผูนัน้ วาสมควร
จะไดรับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชยเพราะเหตุใดในแบบ พร.๒   

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ใหคณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเมิน
นักเรียนตามแบบประเมิน พร.๑ และสรุปตามแบบ พร.๒ พรอมทั้งรวบรวมแบบรายงาน ก. แบบ
รายงาน ข. และแฟมสะสมงานของนักเรียนทั้งหมดสงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับเลือก
ใหเปนศูนยประสานงานระดับจังหวัด  
 ระดับจังหวัด  ใหคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ประเมินนักเรียนตามแบบประเมิน พร.
๑ และสรุปตามแบบ พร.๒ พรอมทั้งรวบรวมแบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. และแฟมสะสมงานของ
นักเรียนทั้งหมดเพื่อนําเสนอระดับกลุมจังหวัด 

ระดับกลุมจังหวัด ใหคณะกรรมการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด ประเมินนักเรียนตามแบบ
ประเมิน พร.๑ และสรุปตามแบบ พร.๒ พรอมทั้งรวบรวมแบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. และแฟม
สะสมงานของนักเรียนทั้งหมด เพื่อนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ** ทุกระดับจะตองแนบแบบประเมินพร.๑ และแบบสรุป พร.๒ พรอมหลักฐานที่ใช
ประกอบการพิจารณาของสถานศึกษา (แบบรายงาน ก. และ ข.) ประกอบดวย ** 
 
 
 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๓ 

 

๔. ส่ิงที่จะประเมิน    

 ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานนั้น คณะกรรมการประเมินจะประเมิน  ๒ 
สวน คือ  ๑) คุณลักษณะพื้นฐาน ๕ องคประกอบ   และ ๒) กิจกรรม/ผลงานดีเดน (ตามแบบ พร.๑) 

 ๑) การประเมินคุณลกัษณะพื้นฐานของนักเรียนม ี ๕  องคประกอบ  ไดแก 
 ๑.๑) การศึกษาเลาเรยีน  
  (๑)  มีความรูและทักษะพืน้ฐานตามระดบัการศึกษา 
  (๒) มีความสามรถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวนัได 
  (๓)  มีความสามารถในการคิดและแกปญหา 
  (๔)  มีความขยันหมั่นเพียร ใฝรูใฝเรียน 
 ๑.๒) การมีทกัษะในการจดัการและการทํางาน 
  (๑)  สามารถตัดสินใจสรางงานและวางระบบการทํางาน 
  (๒)  สามารถทํางานเปนกลุมและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
  (๓)   เหน็ความสําคัญและคุณคาของการประกอบอาชพีสุจริต 
  (๔)   สามารถนําทรัพยากร  ขอมูล  สารสนเทศและเทคโนโลยมีาใชในการทํางาน 
                                         อยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓) สุขภาพอนามัย 
  (๑)  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมบูรณตามวยั  และมีบุคลิกภาพที่ดี 
  (๒)  มีสุขภาพจิตที่ดี 
  (๓)  มีสุขนิสัยที่ดี  เปนผูหางไกลและปลอดจากสิ่งเสพตดิ 
 ๑.๔) ความประพฤต ิ คุณธรรม  จริยธรรม ที่สําคัญ ไดแก 
  (๑)  มีความซือ่สัตย มีระเบียบวินยั และมคีวามรับผิดชอบ 
  (๒)  มีความกตัญูกตเวท ีเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ และบําเพ็ญตนเปน    
                                         ประโยชนตอสวนรวม 
  (๓)  รูจักประหยัดอดออม และใชส่ิงของอยางคุมคา 
  (๔)  มีความเปนประชาธิปไตยและมีภาวะผูนํา 
  (๕)  มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย 
 ๑.๕) การอนรุักษศลิปวัฒนธรรมและสิง่แวดลอม ไดแก 
  (๑)  ใชภาษาไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย 
  (๒)  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
  (๓)  มีจิตสํานกึในการอนุรักษ  และใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน   
                                         และสิ่งแวดลอมที่มีอยูใหยัง่ยืน 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๔

 

๕. ขอบเขต วิธีการประเมิน และการใหคะแนน 

 ๒) การประเมินกจิกรรม/ผลงานดีเดนของนักเรยีน  ใหระบุชื่อกิจกรรม/ผลงานที่นาํเสนอ 
จํานวน ๓ รายการ จะพิจารณาจากสิง่ทีป่รากฏ ๔ ประการ คือ   
  (๑)  คุณประโยชน 
  (๒)  คุณภาพ 
  (๓)  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  (๔)  การเผยแพรผลงาน 
 

   

ในการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนซึ่งมี ๕ องคประกอบ และการประเมินกิจกรรม/
ผลงานดีเดน มีขอบเขต วิธีการประเมิน และการใหคะแนน ดังนี้ 

๕.๑  การจัดทําขอมูลเบ้ืองตนของสถานศึกษา 
เพื่อใหการประเมินคุณลักษณะพื้นฐาน รวมทั้งกิจกรรม/ผลงานดีเดนของนักเรียน 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมแกผูถูกประเมิน ใหนักเรียนเขียนรายงานดวยลายมือของ
ตนเอง ในแบบรายงาน ก. และใหสถานศึกษาจัดทําแบบบันทึกขอมูลพฤติกรรมรวมทั้งกิจกรรม/
ผลงานดีเดนของนักเรียนตามแบบรายงาน ข. ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการประเมินใชแบบรายงานทั้ง  
๒ ฉบับ เปนขอมูลเบื้องตนหรือเปนแนวทางในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐาน รวมทั้ง
กิจกรรม/ผลงานดีเดนของนักเรียน  

รายการตาง ๆ ในแบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข. ใหสถานศึกษาดําเนินการกรอก
ขอมูล ใหครบถวน ดังนี้ 

๕.๑.๑  แบบรายงาน ก. (แบบรายงานตนเองของนักเรียน) 
ใหนักเรียนเขียนรายงานดวยลายมือของตนเองในแบบรายงาน ก. ประมาณ ๒-๓  

หนากระดาษ ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 
 แบบรายงาน ก. (แบบรายงานตนเองของนักเรยีน) 

-  ชื่อ นามสกลุ ชื่อบิดา และมารดา 
-  ชื่อสถานศึกษา ชั้นเรียน แผนการเรียน/แผนก/สาขา 
-  ที่อยูปจจุบันของนกัเรียน 
-  ผลงานหรือกิจกรรมทีท่ําแลวและเกิดภาคภูมิใจมากทีสุ่ด 
-  คติประจําใจ ความคาดหวังในอนาคต 
 

                                   ฯลฯ 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ 

 

๕.๑.๒  แบบรายงาน ข. (แบบบันทึกขอมูลคุณลักษณะพื้นฐาน รวมทั้ง กิจกรรม/ผลงานดีเดน)                
   ใหสถานศึกษาเขียนบรรยายพฤติกรรมดานคุณลักษณะพื้นฐาน รวมทั้งกิจกรรม/
ผลงานดีเดนของนักเรียนในแบบบันทึกขอมูล ตามแนวทางดังนี้ 

กิจกรรมดีเดนและผลงานดีเดน หลักฐานและหรือกรณีตัวอยาง 

         ด.ช /ด.ญ….มีพฤติกรรมดีเดนที่แสดงออกอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอจนเปนที ่
ยอมรับและยกยองจากสงัคมแตละดาน  ดังนี ้  
๑. คุณลักษณะพื้นฐาน 

๑.๑ การศึกษาเลาเรียน…………………………… 
๑.๒ การมีทกัษะในการจัดการและการ

ทํางาน……………………………………………. 
๑.๓ สุขภาพอนามยั……………………….……… 
๑.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 

ที่สําคัญ …………………………………….… 
๑.๕ การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม  

และสิ่งแวดลอม………………………….…   

เขียนบรรยายโดยยกกรณีตัวอยาง และ
หรือเหตุการณที่แสดงใหเหน็วา 
นักเรียนผูนีม้พีฤติกรรมดีเดนที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ จนเปนทีย่ก
ยองและไดรับการยอมรับจากเพื่อน ครู-
อาจารย หรือจากชุมชน พรอมทั้ง แนบ
หลักฐานประกอบ เชน เกียรติบัตร
ประกาศนยีบตัร เอกสารตาง ๆ คําบอก
เลาของบุคคล ฯลฯ พฤตกิรรมดีเดนแต
ละดานจะมีเกณฑการพิจารณา
หลักฐานหรือรองรอย ประกอบดานละ 
๓ แหลงขอมูลเปนอยางนอย 

๒. กิจกรรม/ผลงานดีเดน  

           ระบุ ชื่ อกิ จกรรม /ผลงานที่ นั ก เ รี ยนนํ า เสนอ 
จํานวน  ๓ รายการเปนอยางนอย ………………………… 

 

 

 คณะกรรมการประเมินจะพิจารณาพฤติกรรม กิจกรรมและผลงานดีเดนของนักเรียน โดยใช
แบบรายงานตนเองของนักเรียน (แบบรายงาน ก.) และแบบบันทึกขอมูลแสดงพฤติกรรมดีเดนของ
นักเรียน (แบบรายงาน ข.) เปนพื้นฐานประกอบกับการตรวจสอบหลักฐานหรือรองรอยตามแบบบันทึก
ขอมูลนั้น  

 

 

 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๖

 

๕.๒ รายการประเมินและวิธีการประเมิน  
 การประเมนินกัเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ตามแบบ พร.๑) ม ี๒ ดาน คือ  
ดานคุณลักษณะพื้นฐาน และดานกิจกรรม/ผลงานดีเดน มีรายละเอยีด ดังนี ้
     ๕.๒.๑ คุณลักษณะพื้นฐาน 
                   ในการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนนั้น คณะกรรมการประเมินพึงพิจารณา
ขอบเขตของคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนแตละระดับ  ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา การพิจารณาคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนแตละเรื่องให
พิจารณาจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และการศึกษาเลาเรียนในสังคมทั้งที่บานและ 
ที่สถานศึกษา โดยเนนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสังคมที่บาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การพิจารณาคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนแตละ
เร่ืองใหพิจารณาจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การศึกษาเลาเรียนและการงานในสงัคมทีบ่าน
และที่สถานศึกษา โดยเนนกิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งที่บาน และสถานศึกษา 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพิจารณาคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียน 
แตละเร่ือง ใหพิจารณาจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและการงานในสังคมที่บานและ 
ที่สถานศึกษา  โดยเนนกิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งที่บาน สถานศึกษา และชุมชน 

คุณลักษณะพื้นฐานที่จะประเมินนักเรียน มี ๕ องคประกอบ แตละองคประกอบจะมี
รายการประเมิน ๓ - ๕ รายการ ในการประเมินแตละรายการมีเกณฑการใหระดับคะแนนเปน ๔ ระดับ  
ดังรายละเอียดของรายการประเมิน คําอธิบายแนวทางการใหระดับคะแนนแตละระดับ รวมทั้งวิธีประเมิน
และแหลงขอมูล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๗ 

 

  ๑)  การศึกษาเลาเรียน 
 ๑.๑) มีความรูและทกัษะพื้นฐานตามระดับการศกึษา หมายถงึ การสั่งสมองคความรู  
ทักษะ ประสบการณตามจุดหมายของหลกัสูตรในแตละระดับการศึกษา 
                    มุงเนน ใหนักเรียน มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะหและเขียนไดตามเกณฑ 
ระดับชั้น มีความรูและทักษะพื้นฐานตามสาระการเรียนรูของหลักสูตรแตละระดับการศึกษา รวมทั้ง
สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตาง ๆ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ มีความรูและทักษะพื้นฐานครบถวนตามหลักสูตรแตละระดับ สามารถถายทอดความรู/
เร่ืองราว ไดอยางถูกตอง นําเสนอไดอยางเหมาะสม นาสนใจ แสดงถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะหระดับสูง สรุปหลักการเปนของตนเองได 

๓ มีความรูและทักษะพื้นฐานครบถวนตามหลักสูตรแตละระดับ สามารถถายทอดความรู/
เร่ืองราว ไดอยางถูกตอง นําเสนอไดนาพอใจ แสดงถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห
ในเชิงเปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสัมพันธได 

๒ มีความรูและทักษะพื้นฐานครบถวนตามหลักสูตรแตละระดับ สามารถถายทอดความรู/
เร่ืองราว ไดอยางถูกตอง นําเสนอไดพอใช แสดงถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหใน
เชิงจําแนกและเปรียบเทียบได 

๑ มีความรูและทักษะพื้นฐานครบถวนตามหลักสูตรแตละระดับ สามารถถายทอดความรู/
เร่ืองราว ไดอยางถูกตอง นําเสนอได แสดงถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหในเชิง
จําแนกได 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  หลักฐานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. ประเมินจากแฟมสะสมงาน สมุดงาน สมุดแบบฝกหัดของนักเรียน  
๓. ประเมินจากผลงานที่ใหนักเรียนปฏิบัติในขณะสัมภาษณ เชน อาน เขียน ขอความ / 

งาน และการนําเสนองานที่คณะกรรมการกําหนดใหทํา 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ๑.๒) มีความสามารถในการคิดและแกปญหา หมายถึง การมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ 
เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู และมีความสามารถในการแกไขปญหาอุปสรรคบนพื้นฐานของหลัก
เหตุผล คุณธรรม ขอมูลสารสนเทศ ไดอยางถูกตอง มีความสามารถในการคาดการณ กําหนดเปาหมาย 
และตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  มุงเนน ใหนักเรียนเปนคนชางสังเกต มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดเปนระบบ มองโลกในแงดี รูจักคนควาหาความรูและวิทยาการใหม ๆ จากแหลงเรยีนรูที่
หลากหลาย  เพื่อนําไปประยุกตใชในการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบและสรางองคความรูได  

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ นําเสนอขั้นตอนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เร่ิมจากการเปนคนชางสังเกต เก็บรวบรวม
วิเคราะหและพัฒนาทางเลือกการทํางานไดดวยตนเองอยางถูกตองชัดเจน อธิบายแนวทาง
ในการเลือกคนควาขอมูลและแหลงวิทยาการใหมๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนหรือความรูได
ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงวิเคราะห สรุปเหตุการณหรือมีการพัฒนาตนเองหรือพัฒนางาน
ดวยกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล (คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและคาดการณถึงปญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณในปจจุบัน)ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและแกปญหาอยาง
รอบคอบ แสดงแนวคิด มีผลงานที่แสดงถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมองโลกในแงดี 

๓ นําเสนอขั้นตอนการทํางานชัดเจน เร่ิมจากการเปนคนชางสังเกต เก็บรวบรวมวิเคราะห
และพัฒนาทางเลือกการทํางานตามคําแนะนําของผูอ่ืนบางเล็กนอย อธิบายแนวทาง
ในการเลือกคนควาขอมูลและแหลงวิทยาการใหมๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนหรือความรู
ไดชัดเจนเปนสวนใหญ สามารถเชื่อมโยงวิเคราะหสรุปเหตุการณหรือมีการพัฒนาตนเอง
หรือพัฒนางานดวยกระบวนการคิดตามสถานการณเปนสวนมาก มีแนวคิดในการ
พัฒนางาน มีผลงานปรากฏใหเห็น 

๒ นําเสนอขั้นตอนการทํางานไมชัดเจน เร่ิมจากการเก็บรวบรวมและพัฒนาทางเลือกการ
ทํางานตามคําแนะนําของผูอ่ืนเสมอ ๆ อธิบายแนวทางในการเลือก คนควาขอมูลและ
แหลงวิทยาการใหมๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนหรือความรูไดบางสวน สามารถเชื่อมโยง
วิเคราะห สรุปเหตุการณหรือมีการพัฒนาตนเองหรือพัฒนางานดวยกระบวนการคิดได
บางสวน มีแนวคิดและพยายามมองหาชองทางในการพัฒนางาน 

๑ นําเสนอขั้นตอนการทํางานไดไมชัดเจนหรือผิดขั้นตอนหรือทําตามคําแนะนําของผูอ่ืน
เสมอๆ ไมสามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติงานและบอกแหลงขอมูลไมได ไมมีการ
วางแผนการทํางานและแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณสมมุติได 
วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  ประเมินจากผลงานตามสภาพจริงและการนาํเสนอผลงาน  
๒.  สัมภาษณนักเรียน ผูถูกประเมิน 
๓.  สัมภาษณครู เพื่อน ๆ ผูปกครอง 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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๑.๓) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝรูใฝเรียน หมายถึง การแสดงความมุงมั่นพากเพียร
พยายามศึกษาคนควา แสวงหาความรูเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานอยูเสมอ 
                   มุงเนน ใหนักเรียนมีความตั้งใจศึกษาคนควาหาประสบการณ เพิ่มพูนทักษะรูจักตั้ง
คําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อความชํานาญในการเรียนรู และการทํางานจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
อยูเสมอ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ มีการแสวงหาความรูและประสบการณในการพัฒนาตนเองโดยการอาน การเขียน การฟง 
มีความสามารถในการตั้งคําถาม เพียรพยามและพัฒนางานที่ไดปฏิบัติเปนประจําได
ถูกตอง ละเอียด ชัดเจน แสดงผลของงาน/ทักษะที่ไดจากการศึกษาคนควาและการ
แสวงหาความรู จํานวนชิ้นงานที่มีคุณภาพปรากฏมากกวา ๓ ชิ้นงาน 

๓ มีการแสวงหาความรูและประสบการณ ในการพัฒนาตนเองโดยการอาน การเขียน การฟง 
มีความสามารถในการตั้งคําถาม  เพียรพยามพัฒนางานที่ไดปฏิบัติเปนประจําไดถูกตอง 
แสดงผลของงาน/ทักษะที่ไดจากการศึกษาคนควาและการแสวงหาความรู จาํนวนชิน้งาน
ที่มีคุณภาพมีคุณภาพปรากฏ ๓ ชิ้นงาน 

๒ มีการแสวงหาความรูและประสบการณในการพัฒนาตนเองโดยการอาน การเขียน การฟง 
มีความสามารถในการตั้งคําถาม  เพียรพยามพัฒนางานที่ไดปฏิบัติเปนประจําไดถูกตอง 
แสดงผลของงาน/ทักษะที่ไดจากการศึกษาคนควาและการแสวงหาความรู จํานวน
ชิ้นงานที่มีคุณภาพปรากฏ  ๒  ชิ้นงาน  

๑ มีการแสวงหาความรูและประสบการณในการพัฒนาตนเองโดยการอาน การเขียน การฟง 
เพียรพยามพัฒนางานที่ไดปฏิบัติเปนประจําแต   ไมคอยชัดเจน แสดงผลของงาน/ทักษะที่
ไดจากการศึกษาคนควาและการแสวงหาความรู จํานวนชิ้นงานที่มีคุณภาพปรากฏ ๑ 
ชิ้นงาน หรือไมมีชิ้นงาน 

       วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑. สัมภาษณนักเรียน ครู  ผูปกครอง เพื่อนนกัเรียน 
๒. ประเมินจากผลงาน 
๓. ประเมินแฟมสะสมงาน 
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๒)  การมีทักษะในการจัดการและการทํางาน 
๒.๑) สามารถตัดสินใจสรางงาน และวางระบบการทํางาน หมายถงึ  สามารถใชขอมลู

อางอิงและประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลอยางมีเหตุผลชัดเจน ถูกตองและตอเนื่อง เพื่อชวย
ตัดสินใจในการสรางงาน วางแผน ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ปรับปรุงและแกไขปญหาจนไดผลงานที่ดี
ตามเปาหมาย 

มุงเนน ใหนักเรียนศึกษารายละเอียดและกรอบของงานเพื่อใชวางแผนการทํางาน มี
ข้ันตอนการทํางานชัดเจน สามารถปฏิบัติตามแผนได ปฏิบัติงานโดยมีหลักฐานการจดบันทึก และ
ตรวจสอบประเมินการทํางานอยางตอเนื่อง 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ สามารถใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล เพื่อชวยตัดสินใจในการสรางงาน ศึกษา
รายละเอียด  เพื่อใชวางแผนการทํางาน มีข้ันตอนการทํางานชัดเจน สามารถปฏิบัติตาม
แผนได มีรองรอยการตรวจสอบประเมินการทํางานและสรุปรายงานผลใหสําเร็จดวย
ตนเองอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

๓ สามารถใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล เพื่อชวยตัดสินใจในการสรางงาน ศึกษา
รายละเอียด  เพื่อใชวางแผนการทํางาน มีข้ันตอนการทํางานชัดเจน สามารถปฏิบัติตาม
แผนได มีการตรวจสอบประเมินการทํางานใหสําเร็จโดยไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืนเล็กนอย 

๒ สามารถใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล เพื่อชวยตัดสินใจในการสรางงาน ศึกษา
รายละเอียด เพื่อใชวางแผนการทํางาน มีข้ันตอนการทํางานชัดเจน สามารถปฏิบัติตาม
แผนได มีการตรวจสอบประเมินการทํางานใหสําเร็จโดยไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืนเปน
สวนมาก 

๑ สามารถใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล เพื่อชวยตัดสินใจในการสรางงาน ศึกษา
รายละเอียด เพื่อใชวางแผนการทํางาน มีข้ันตอนการทํางานชัดเจน สามารถปฏิบัติตาม
แผนได มีการตรวจสอบประเมินการทํางานใหสําเร็จโดยไดรับการสั่งการและแนะนาํจาก
ผูอ่ืนทั้งหมด 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑. สัมภาษณนักเรียน ครู และเพื่อน  
๒. ตรวจสอบผงัการทาํงาน  (Concept Mapping)  
๓.   การรายงานผลการทาํงานหรือชิน้งาน 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๑ 

 

๒.๒) สามารถทํางานเปนกลุมและทํางานรวมกับผูอ่ืนได หมายถึง การยอมรับ
ความสามารถและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สรางความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกในการทํางานกลุม 
เต็มใจทํางานรวมกับกลุมอยางเต็มความสามารถเพื่อความสําเร็จของผลงานสวนรวม และสามารถ
แกปญหาความขัดแยงไดดวยสันติวิธี 

 มุงเนน ใหนักเรียน มีความเต็มใจในการทํางานเปนกลุม มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
รวมงาน สามารถแสดงความคิดเห็นและทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มศักยภาพ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ เปนผูนํารวบรวมกลุมเพื่อนใหทํางานรวมกันอยางมีความสุข สามารถสรางสัมพันธอันดีใน
กลุม ปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของกลุมทั้งในดานความคิดเห็นและดานความสามารถ ให
ความรวมมือในการทํางาน รับฟงความคิดเห็น ยอมรับความสามารถของผูอ่ืน ต้ังใจทํางาน
อยางเต็มความสามารถโดยเนนประโยชนสวนรวมจนประสบความสําเร็จในการทํางาน 

๓ เขาทํางานเปนกลุมดวยความเต็มใจ มีสัมพันธภาพที่ดีในกลุม ปฏิบัติตนใหเปนที่
ยอมรับของกลุมทั้งในดานความคิดเห็นและดานความสามารถ ใหความรวมมือในการ
ทํางาน รับฟงความคิดเห็น ยอมรับความสามารถของผูอ่ืนในบางครั้ง ต้ังใจทํางานอยาง
เต็มความสามารถโดยเนนประโยชนสวนรวมจนประสบความสําเร็จในการทํางาน 

๒ เขาทํางานตามที่กลุมขอความรวมมือ สามารถปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของกลุมได
นอย ทั้งในดานความคิดเห็นและดานความสามารถ แตใหความรวมมือในการทํางาน 
ยอมรับฟงความคิดเห็นและยอมรับความสามารถของผูอ่ืนเปนบางครั้ง 

๑ ยอมรวมมือในการทํางานกลุม การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของกลุมในดานความ
คิดเห็นและดานความสามารถนอย ใหความรวมมือและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
นอย 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑. สัมภาษณนักเรียน ครู และเพื่อน เกี่ยวกับการทํางานกลุม 
๒. ตรวจสอบเอกสารรองรอยการบนัทกึการทํางานกลุมของนักเรียน  

๒.๓) เห็นความสําคัญและคุณคาของการประกอบอาชีพสุจริต หมายถึง การมี
ความสนใจตระหนักถึงประโยชนและเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีของการประกอบอาชีพสุจริต พยายาม
เรียนรูเกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนสนใจ 

 มุงเนน ใหนักเรียน มีความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสุจริต สนใจและเห็นคุณคาและ
มีเจตคติที่ดีของการประกอบอาชีพสุจริต ใฝหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๒

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ แสดงเหตุผลสนับสนุนอาชีพสุจริตไดอยางกวางขวาง ยึดมั่นในแนวทางการประกอบ
อาชีพสุจริต เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพที่สนใจอยูเสมอ และชักชวนใหผูอ่ืนเขา
รวมกิจกรรมดวย สามารถหาขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพที่ตนสนใจ 

๓ แสดงเหตุผลสนับสนุนอาชีพสุจริตไดอยางกวางขวาง ยึดมั่นในแนวทางการประกอบ
อาชีพสุจริต เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพที่สนใจบอยครั้ง สามารถหาขอมูลจาก
แหลงเรียนรู  ที่หลากหลายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ตนสนใจ 

๒ แสดงเหตุผลสนับสนุนอาชีพสุจริตได ยึดมั่นในแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต เขา
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพที่สนใจบางครั้ง สามารถหาขอมูลจากแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ตนสนใจไดบาง 

๑ แสดงเหตุผลสนับสนุนอาชีพสุจริตได ยึดมั่นในแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต เขา
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพที่สนใจนอยครั้ง สามารถหาขอมูลจากแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ตนสนใจไดนอย 
วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑. ตรวจสอบรองรอยการบันทกึการสังเกต การสัมภาษณ 
๒. ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  
๓. รายงานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค  

๒.๔) สามารถนําทรัพยากร ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ  หมายถึง การรูจักใชทรัพยากร วัสดุอุปกรณ ขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีมาใชพัฒนากระบวนการทํางานโดยประหยัดเวลา คาใชจายใหเกิดประโยชนและคุมคาที่สุด                             

มุงเนน ใหนักเรียนเลือกใชทรัพยากรที่เหมาะสม ประหยัด คุมคา และสอดคลองกับทองถิ่น 
นําขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใชหรือประยุกตใชในการทํางานใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ เลือกใชทรัพยากร วัสดุอุปกรณ ขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปญญา และเทคโนโลยี
มาใชในการทํางานใหเกิดประโยชน คุมคา ประหยัดเวลา คาใชจายในการทํางานได
เหมาะสมกับงานและสภาพทองถิ่น 

๓ เลือกใชทรัพยากรวัสดุอุปกรณ ขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปญญา และเทคโนโลยี
มาใช ในการทํางานไดเหมาะสมกับงานและสภาพทองถิ่นแตไดรับประโยชนไมคุมคา 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๓ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๒ เลือกใชทรัพยากรวัสดุอุปกรณ ขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปญญา และเทคโนโลยี
มาใช ในการทํางานไดเหมาะสมกับงานแตไมสอดคลองกับทองถิ่นและไมคุมคา 

๑ เลือกใชทรัพยากรวัสดุอุปกรณ ขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปญญา และเทคโนโลยี
มาใช ในการทํางานไมเหมาะสมกับงานและสภาพทองถิ่นใชประโยชนไดไมคุมคา 
วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  ประเมินผลงานหรือชิน้งานโครงการที่ไดรับมอบหมายตามสาระการเรียนรู 
๒.  ประเมินจากแผนงานของโครงงาน 
๓.  สัมภาษณนักเรียน เพื่อน ครู ถึงการวางแผนใชวัสดุอุปกรณในการทํางาน 
 

๓)  สุขภาพอนามัย       
๓.๑) มีสุขภาพรางกายแขง็แรง สมบูรณตามวัย และมีบุคลิกภาพที่ดี หมายถงึ  

มีรางกายที่สะอาดและแข็งแรง แตงกายสะอาด กิริยามารยาทสุภาพออนนอม มีบุคลิกออนโยน 
ทาทางคลองแคลว เหมาะสมกับวัย 
 มุงเนน ใหนักเรียน ปฏิบัติตนเพื่อใหมีสุขภาพรางกายที่สะอาด แข็งแรงสมบูรณ มีความ
สุภาพออนนอม มีบุคลิกลักษณะออนโยน ทาทางคลองแคลวเหมาะสมกับวัย 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สะอาด สมบูรณ ลักษณะทาทางคลองแคลว วองไว เหมาะสม
กับวัย ใชคําพูด สุภาพ แสดงกิริยามารยาทเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ตลอดจน แตงกาย
ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ปฏิบัติจนเปนนิสัย เปนแบบอยางที่ดีและแนะนําผูอ่ืนได 

๓ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สะอาด สมบูรณ ลักษณะทาทางคลองแคลว วองไว เหมาะสม
กับวัย ใชคําพูด สุภาพ แสดงกิริยามารยาทเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ตลอดจน  แตงกาย
ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ เปนแบบอยางแกผูอ่ืนได  

๒ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สะอาด สมบูรณ ลักษณะทาทางคลองแคลว วองไว เหมาะสม
กับวัย ใชคําพูด สุภาพแสดงกิริยามารยาทเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ตลอดจนแตงกาย
ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ เปนแบบอยางแกผูอ่ืนไดเปนสวนมาก 

๑ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สะอาด สมบูรณ ลักษณะทาทางคลองแคลว วองไว 
เหมาะสมกับวัย ใชคําพูด สุภาพ แสดงกิริยามารยาทเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ตลอดจน
แตงกายไดเหมาะสมกับกาลเทศะเปนบางครั้ง 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๔

 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑. สํารวจรองรอยการบันทกึสุขภาพการชั่งน้าํหนัก วัดสวนสงูของนกัเรียนตามเกณฑ
มาตรฐาน 

๒. สัมภาษณครู เพื่อนนักเรยีน  
๓. สังเกตพฤติกรรมการแตงกาย สุขภาพรางกาย กิริยามารยาท และบุคลิกภาพของ

นักเรียน  

๓.๒) มีสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง การที่นักเรียนแสดงออกถึงความราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี  ใหเกียรติผูอ่ืน มองโลกในแงดี มั่นใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณและแสดงออกไดอยาง
เหมาะสมกับวัย 
 มุงเนน ใหนักเรียน แสดงออกถึงความราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหเกียรติผูอ่ืน  
มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน รูจักควบคุมอารมณไดเหมาะสมกับวัยและสถานการณ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ มีความราเริงแจมใส มมีนษุยสัมพนัธที่ดี  ใหเกยีรติผูอ่ืน มีความมั่นใจในตนเอง มีความ
มั่นคงทางอารมณ มองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงบวกและสรางสรรคมีความรูสึกที่
ดีตอตนเองและผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอตอเนือ่งจนเปนนิสัย ไดรับการยอมรับจากบุคคล
ทั่วไปใหเปนแบบอยางและแนะนาํผูอ่ืนได 

๓ มีความราเริงแจมใสมีมนุษยสัมพนัธที่ดี  มคีวามมัน่ใจในตนเอง มีความมั่นคงทาง
อารมณ มองความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงบวก มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน
อยางสม่ําเสมอตอเนื่องจนเปนนิสัย 

๒ มีความราเริงแจมใส มีความมั่นใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ เขาใจและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืนเปนบางครั้ง 

๑ มีความราเริงแจมใส แตขาดความมั่นใจในตนเอง อารมณไมมั่นคง ไมชอบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถาไมตรงกับความคิดของตน  
วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เกี่ยวกับความมีจิตใจราเริงแจมใส ความมั่นใจใน

ตนเอง ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
๒.  สัมภาษณนักเรียน ครู เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง 
๓.  ศึกษาพฤติกรรมจากแบบรายงานพฤติกรรมของนักเรียน  



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
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๓.๓) มีสุขนิสัยที่ดี เปนผูที่หางไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนผูมีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งดานรางกาย จิตใจ รูจักหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ ปญหาทางเพศและสิ่งเสพติด 

มุงเนน ใหนักเรียนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ เชน การดูแลสุขภาพ การรูจักรักษาความ
สะอาด การออกกําลังกายสม่ําเสมอ การทําจิตใจใหเบิกบาน การอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปน
ผูรูจักหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ ปญหาทางเพศและสิ่งเสพติด 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองถูกตอง ครบถวนตามสุขบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข 
ออกกําลังกายและเลนกีฬาสม่ําเสมอ เขารวมกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ ปญหาทางเพศและสิ่งเสพติด เปนที่ยอมรับวาเปนแบบอยางที่ดี
และสามารถแนะนําใหผูอ่ืนปฏิบัติตามได 

๓ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองถูกตอง ครบถวนตามสุขบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข ออก
กําลังกายและเลนกีฬาสม่ําเสมอ เขารวมกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง 
โรค ภัย  อุบัติเหตุ ปญหาทางเพศและสิ่งเสพติด เปนที่ยอมรับวาเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน  

๒ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองถูกตอง ครบถวนตามสุขบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข 
ออกกําลังกายและเลนกีฬา เขารวมกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค 
ภัย  อุบัติเหตุ ปญหาทางเพศและสิ่งเสพติดสม่ําเสมอ 

๑ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองถูกตอง ครบถวนตามสุขบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข 
ออกกําลังกายและเลนกีฬาบาง เขารวมกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ ปญหาทางเพศและสิ่งเสพติดแตไมสม่ําเสมอ 
วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
๒.  สัมภาษณ  ครู เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง คนงาน ภารโรง 
๓.  ศึกษารายงานพฤติกรรมของนักเรียน  
๔.  พิจารณารางวัล เกียรติบัตร หลักฐานการเขาแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ประกอบ 
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๔) ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สําคัญ 
๔.๑) มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินยั มีความรบัผิดชอบ และปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริง  
ทางกาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
       มุงเนน ใหนักเรียนปฏิบัติตนตรงตามความเปนจริง ทําตามคํามั่นสัญญาที่ใหไวตอ
ตนเองและผูอ่ืน 
 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การจัดระบบการดําเนินชีวิตและความสัมพันธใน
สังคมใหเรียบรอยโดยมุงใหนักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎขอบังคับ ระเบียบแบบแผน 
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  เพื่อความสงบสุขในชีวิตของตนและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของสังคม 
                มุงเนน ใหนักเรียนปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ขอบังคับของสถาบันการศึกษาและ
ของสังคม เพื่อการดําเนินชีวิตอยางสงบสุข และมีสัมพันธภาพที่ดีในสังคม 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง การมีความมุงมั่น ต้ังใจปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่จน
บรรลุผลตามความมุงหมาย ยอมรับผลการกระทํานั้นและพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น 
                มุงเนน ใหนักเรียน ปฏิบัติหนาที่การงานของตนในการศึกษาเลาเรียน มุงปฏิบัติให
สําเร็จดวยดีทั้งในสถานศึกษา ครอบครัว และสังคม         
 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เชน การเปนผูมีใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ การรูจักใหอภัย การไมพูดให
รายกัน มีความอดทนอดกลั้น เปนตน 
                มุงเนน ใหนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมอยางสันติสุข  

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ ยึดมั่นประพฤติปฏิบัติงานตรงตอความเปนจริงทั้งกาย วาจา ใจ รักษาคํามั่นสัญญา 
ยอมรับ และตั้งใจปฏิบัติตนตามขอตกลง ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ เพื่อความสงบสุข 
ต้ังใจศึกษาเลาเรียนและทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทําใหสําเร็จตามความมุงหมาย โดยไม
ยอทอตออุปสรรคที่เกิดขึ้น พยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น 
โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ประพฤติตน ตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตน
นับถืออยางเครงครัด 

๓ เต็มใจประพฤติปฏิบัติงานตรงตอความเปนจริงทั้งกาย วาจา ใจ รักษาคํามั่นสัญญา 
ยอมรับ และตั้งใจปฏิบัติตนตามขอตกลง ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อความสงบสุขของ
คนรอบขาง ศึกษาเลาเรียนและทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทําใหสําเร็จตามความมุง
หมายโดยไมตองมีใครบังคับ ประพฤติตนตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถืออยาง
สม่ําเสมอ 
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ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๒ ประพฤติปฏิบัติงานตรงตอความเปนจริงและรักษาคํามั่นสัญญาปฏิบัติตามขอตกลง 

ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ เมื่อมีคําสั่ง ศึกษาเลาเรียนและทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ลุลวง โดยมุงหวังประโยชนสวนตนและใหเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น ประพฤติตนตาม
หลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถืออยางเหมาะสม 

๑ ประพฤติปฏิบัติงานตรงตอความเปนจริงและรักษาสัญญา ปฏิบัติตนตามขอตกลง 
ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เมื่อความจําเปนบังคับเพื่อหวังจะไดประโยชนตอบแทน หรือ
หลีกเลี่ยงการลงโทษ  ศึกษาเลาเรียน ทํางาน ที่ไดรับมอบหมายดวยความจําเปน ทํา
ตามที่บุคคลอื่นทํา ประพฤติตนตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือตามความจําเปน 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  สัมภาษณนักเรียน ครู เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง 
๒.  พิจารณาเกียรติบัตร หรือรางวัลตาง ๆ 
๓.  สมุดบันทึกความดี 
๔.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๔.๒)  มีความกตัญูกตเวที เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 
และมีจิตสาธารณะ  

ความกตัญูกตเวที หมายถึง การปฏิบัติตนในการเอาใจใสดูแลชวยเหลือภารกิจ
และการงานของผูมีพระคุณ ประพฤติและปฏิบัติตนตามคําสั่งสอน ดํารงตนอยูในศีลธรรมและเชิดชู
ชื่อเสียงของหมูคณะและวงศตระกูล 

มุงเนน ใหนักเรียน ไดชวยเหลือตอบแทนและปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของ ผูมี
พระคุณ 

ความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมและมีจิตสาธารณะ 
หมายถึง  การละความเห็นแกตัว รูจักแบงปนชวยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรใหดวยกําลังกาย 
กําลังใจ กําลังทรัพย และกําลังสติปญญา  

มุงเนน ใหนักเรียนไดชวยเหลือสังคมและบุคคลอื่นทั้งกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย 
กําลังสติปญญา  เชน การแบงปนสิ่งของตาง ๆ ใหแกคนที่ควรใหเมื่อมีโอกาส บําเพ็ญประโยชนตอ
ชุมชน สังคม มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม 
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 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ เอาใจใสดูแล ชวยเหลือการงานผูมีพระคุณอยูเปนประจําดวยความเต็มใจ มุงมั่นปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งสอนของผูมีพระคุณและบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสวนรวม ชวยเหลือสังคมและ
บุคคลอื่นทั้งกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย กําลังสติปญญาทุกครั้งที่มีโอกาส  

๓ พอใจที่ไดดูแลชวยเหลือการงาน ปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของผูมีพระคุณ เต็มใจให
ความชวยเหลือสังคมและบุคคลอื่นตามกําลังความสามารถทั้งกําลังกาย กําลังใจ กําลัง
ทรัพย กําลังสติปญญาโดยไมมีใครบังคับ  

๒ ดูแลชวยเหลือการงานของผูมีพระคุณบางโอกาส ปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของผูมีพระคุณ
เมื่อถูกตักเตือนหรือถูกบังคับ ชวยเหลือสังคมและบุคคลอื่นเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคมได
เปนบางครั้ง  

๑ ดูแลชวยเหลือการงานตลอดจนปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผูมีพระคุณดวยความจําเปน
หรือหวังผลตอบแทนหรือถูกบังคับ ชวยเหลือผูอ่ืนเปนบางโอกาส           
วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  สัมภาษณนักเรียน ครู เพื่อนนักเรียน  ผูปกครอง 
๒.  ตรวจสอบแฟมสะสมงาน  และพิจารณาเกียรติบัตร หรือรางวัลตาง ๆ  
๓.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

๔.๓) รูจักประหยัด อดออม และใชสิ่งของอยางคุมคา  หมายถึง การรูจักใชเวลาและ
ทรัพยสินทั้งสวนตนและสวนรวม ตามความจําเปนใหเกิดประโยชนและคุมคาสูงสุด และนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตใหเหมาะสม 

 มุงเนน ใหนักเรียนใชเวลา ทรัพยสิน และทรัพยากรทั้งสวนตนและสวนรวมใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รูจักซอมแซม บํารุงรักษาสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใชใหสามารถใชไดอยางคุมคา และ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตใหเหมาะสม 

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ รูจักใชเวลา ทรัพยสิน และทรัพยากรทั้งสวนตนและสวนรวมตามความจําเปนใหเกิด
ประโยชน คุมคาสูงสุด และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตให
เหมาะสม  ไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางที่ดี ใหคนอื่นปฏิบัติตามได 

๓ รูจักใชเวลา  ทรัพยสิน  และทรัพยากรทั้งสวนตนและสวนรวมตามความจําเปนใหเกิด
ประโยชน คุมคา และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตใหเหมาะสม 
 เปนแบบอยางที่ดีใหคนอื่นปฏิบัติตามได 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๙ 

 

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๒ รูจักใชเวลา ทรัพยสิน และทรัพยากรของสวนตน และสวนรวมใหเกิดประโยชนและนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตใหเหมาะสมตามที่ผูใหญแนะนํา เปน
แบบอยางใหคนอื่นปฏิบัติตามไดบาง 

๑ รูจักใชเวลา ทรัพยสิน และทรัพยากรของสวนตนและสวนรวมใหเกิดประโยชน และนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตใหเหมาะสม ก็ตอเมื่อมีการกําหนด
ขอบังคับไมสามารถเปนแบบอยางใหคนอื่นปฏิบัติตามได 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑. สัมภาษณนักเรียน ครู เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง 
๒. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  

๔.๔)  มีความเปนประชาธิปไตยและมภีาวะผูนาํ   
ความเปนประชาธิปไตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูที่มีคารวะธรรม 

ปญญาธรรม และสามัคคีธรรม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 
 มุงเนน ใหนักเรียน เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ใชหลักเหตุผลในการ
ตัดสินปญหา ใหความรวมมือในการทํางาน และเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการทํางาน หรือดําเนินกิจกรรมตางๆ กลาคิด 
กลาทํา กลาตัดสินใจ ปรับทิศทางการทํางาน กํากับติดตามและพยายามสรางความมั่นใจใหกับ
ผูรวมงานไดปฏิบัติงานจนสําเร็จลุลวง 
 มุงเนน ใหนักเรียน กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจอยางมีเหตุผลในการเปนผูนํา 
ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมใหไดผลดีทั้งในและนอกสถานศึกษา แสดงความรับผิดชอบในการดําเนินงานให
กาวหนา ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืน 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ สามารถอํานวยการในการปฏิบัติงาน/กิจกรรมในฐานะผูนํากิจกรรม ประธานหรือ
ผูรวมงานในหองเรียน สถานศึกษาและหรือนอกสถานศึกษาใหไดรับความสําเร็จ
ไดผลดีเยี่ยมจนเปนที่ยอมรับจากเพื่อนนักเรียนทั่วไป ตลอดจนครูอาจารยและ
บุคลากรในสถานศึกษา คิดริเริ่มและเขารวมกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชนเปนปกติ เปนผูกลาคิด  กลาตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ อยางมี
เหตุผล แสดงความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมไดเปนอยางดี เคารพสิทธิ และ
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ประสานสัมพันธใหเกิดความรวมมือรวมแรงรวมใจใหคณะ
ผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความราบรื่น และประสบความสําเร็จเปนอยางดี 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๐

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๓ สามารถอํานวยการในการปฏิบัติงาน/กิจกรรมในฐานะผูนํากิจกรรม ประธานหรือ
ผูรวมงานในหองเรียน สถานศึกษาและในหรือนอกสถานศึกษาใหไดรับความสําเร็จ
ไดผลดีเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนและครูอาจารย เขารวมกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
เปนประจํา เปนผูกลาคิด กลาตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ  ตามเหตุการณ ปฏิบัติงานเพื่อ
สวนรวมไดผลดี เปนผูเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและรวมมือในการ
ทํางานกับคณะผูรวมงานไดอยางราบรื่นไดรับความสําเร็จดวยดี 

๒ 
 

สามารถอํานวยการในการปฏิบัติงาน/กิจกรรมในฐานะผูนํากิจกรรม/ประธาน หรือ
ผูรวมงานในหองเรียนและสถานศึกษาไดผลดีพอใช เปนที่รับทราบของเพื่อนและครู
อาจารย เขารวมกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยเปนบางครั้ง เปนผูกลาคิด กลาตัดสินใจ 
ทํางานเพื่อสวนรวมไดผลดี นาพอใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
เปนบางครั้ง ไดผลงานดีพอควร 

๑ สามารถอํานวยการในการปฏิบัติงานกิจกรรมตาง ๆ ในฐานะผูนํากิจกรรม ประธานหรือ
ผูรวมงานไดบอยครั้ง เขารวมกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยเปนครั้งคราว ปฏิบัติงานโดยอาศัย
ความคิดเห็นของตนเองเปนสวนใหญ การตัดสินใจไมอยูบนพื้นฐานของการเปนเหตุเปนผล 
วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  สัมภาษณครู เพื่อนนักเรยีน  
๒.  พิจารณาคําสั่งแตงตั้งการเปนประธาน กรรมการนกัเรียน  
๓.  พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรมตางๆ 

๔.๕)  มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย หมายถึง 
การประพฤติตนที่แสดงถงึความสาํนึกและความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
วัฒนธรรมของชาต ิ

มุงเนน ใหนักเรียนสํานึกและภูมิใจที่เกิดมาเปนคนไทย และแสดงความจงรักภักดีโดย
การบําเพ็ญประโยชนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทุกครั้งที่มีโอกาส 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ มีความสํานึกและภูมิใจที่เกิดเปนคนไทย แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการทํา
ประโยชนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความมุงมั่น ศรัทธา ชื่นชมยินดี 
จนเปนแบบอยางและแนะนําใหผูอ่ืนปฏิบัติได 

๓ มีความสํานึกและภูมิใจที่เกิดเปนคนไทย แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการทํา
ประโยชนตอสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความศรัทธา ชื่นชมยินดีจนเปน
แบบอยางแกผูอ่ืนได 
 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๑ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๒ มีความสํานึกและภูมิใจที่เกิดเปนคนไทย แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการทํา
ประโยชนตอสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย เมื่อมีผูแนะนํา  

๑ มีความสํานึกและภูมิใจที่เกิดเปนคนไทย แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการทํา
ประโยชนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เมื่อถูกกําหนดใหทํา 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  สัมภาษณนักเรียน ครู เพื่อนนักเรียน 
๒.  ประเมินจากแฟมสะสมงาน 
๓.  พิจารณาจากภาพกิจกรรมของสถานศึกษาในโอกาสตาง ๆ 

๕)  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

๕.๑) ใชภาษาไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย หมายถึง 
ความสามารถในการพูด อาน เขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองตามหลักภาษาไทยและเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มุงเนน ใหนักเรียน สามารถพูดและอานออกเสียงภาษาไทย คําควบกล้ําได
ถูกตองตามอักขรวิธี และเขียนไดถูกตองตามหลักไวยากรณและเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ พูด อาน และเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ ใชถอยคําสํานวน
สละสลวย เขาใจงาย เหมาะสมกับกาลเทศะจนเปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนปฏิบัติ
ใหถูกตองได 

๓ พูด อาน และเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ ใชถอยคําสํานวน
สละสลวย เขาใจงาย เหมาะสมกับกาลเทศะจนเปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนปฏิบัติ
ใหถูกตองไดเปนบางครั้ง 

๒ พูด อาน และเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ ใชถอยคําสํานวน
สละสลวย เขาใจงาย เหมาะสมกับกาลเทศะจนเปนแบบอยางได 

๑ พูด อาน และเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ ใชถอยคําสํานวนไม
สละสลวย เขาใจยากและไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  สัมภาษณนักเรียน 
๒.  ประเมินจากการพูด อานและเขียนเรื่องราวที่กาํหนด 
๓.  พิจารณาจากเกยีรติบัตรและรางวัลตาง ๆ 
๔.   ผลงานจากการเขียนของนักเรียน 
 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๒

 

๕.๒)  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  หมายถึง การแสดงความรัก ความหวงแหน
และชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเองและชาติไทย 

มุงเนน ใหนักเรียน แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย คุมครอง 
เผยแพร ดูแล ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและชาติไทยใหดํารงอยูสืบไป 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นไทยและชาติไทย รวมอนุรักษ
เผยแพร และสืบทอดใหดํารงอยูสืบไป พรอมทั้งสามารถเปนแบบอยางกับผูอ่ืนได 

๓ แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของทองถิ่นและชาติไทย รวมอนุรักษ 
เผยแพร และรักษาใหดํารงอยูสืบไป 

๒ แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของทองถิ่นและชาติไทย พยายาม
อนุรักษใหดํารงอยูสืบไป 

๑ มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและชาติไทยแตไมใหความสําคัญใน
การดูแลรักษาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหดํารงอยูสืบไป 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  สัมภาษณนักเรียน ครู เพื่อนนักเรียน 
๒.  พิจารณารองรอยหลักฐานจากแฟมสะสมงาน 
๓.  ประเมินจากผลงาน / โครงการ 
๔.  ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาและชมุชน 

๕.๓) มีจิตสํานึกในการอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม 
ที่มีอยูใหยั่งยืน หมายถึง การรูจักใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมอยาง
คุมคา และพัฒนาใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน 

มุงเนน ใหนักเรียน เห็นคุณคาและรูจักใชทรัพยากร พลังงาน ส่ิงแวดลอม 
อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชอยางถนอมรักษาใหใชไดนานและเกิดประโยชนมากที่สุด รูจักบูรณะ
ซอมแซมหรือปรับเปลี่ยนของใชเกาหรือหมดสภาพการใชงานมาใชใหม เพื่อลดการทําลายสิง่แวดลอม
เกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตและพัฒนาใหยั่งยืน  

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ รักษาและรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา สามารถ
ปรับเปลี่ยนของเกาที่ใชแลวนํามาใชใหเปนประโยชน เปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริม
และรณรงคในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

๓ รักษาและรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน 
สามารถปรับเปล่ียนของเกาที่ใชแลวนํามาใชใหเปนประโยชน รวมรณรงคในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๓ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๒ รักษาและรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน 
สามารถปรับเปลี่ยนของเกาที่ใชแลวนํามาใชใหเกิดประโยชนในบางโอกาส 

๑ รักษาและรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนตาม
ความจําเปนและตามคําแนะนําของผูอ่ืน 
วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.  สัมภาษณนักเรียน ครู เพื่อนนักเรียน 
๒.  ประเมินผลจากผลงานโครงการ / กิจกรรม 
๓.  พิจารณารองรอยหลักฐานจากเอกสารอื่น ๆ เชน แฟมสะสมงาน 
๔.  ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาและชมุชน 

๕.๒.๒ กิจกรรม/ผลงานดีเดนของนักเรียน (ตามแบบ พร.๑ ขอ ๒)  
 ขอบเขตในการพิจารณากิจกรรมหรือผลงานดีเดนของนักเรียน ใหกรรมการพิจารณา
ตามเกณฑการประเมิน ๔ ประการ คือ คุณประโยชน คุณภาพ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการ
เผยแพรผลงาน ทุกประการตองมีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

• ตัวอยาง กิจกรรม/ผลงานดีเดน 
  - กิจกรรม เชน การเปนประธานนักเรียน หรือกรรมการนักเรียน ประธานชุมนุม ผูนํา
กิจกรรมตาง ๆ ผูนําเยาวชน ยุวเกษตรกร ผูแทนเยาวชนเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ผูแทนเยาวชนตอตาน
ยาเสพติด เปนตน 
  - ผลงานดีเดน เปนผลงานหรือผลผลิตที่เกิดจากความสามารถดานตาง ๆ เชน      
ดานวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป งานประดิษฐ งานชางฝมือ ดานเทคโนโลยี เปนตน ที่มี
ความดีเดนจนเปนที่ยอมรับ ไดรับคัดเลือกเขาประกวดแขงขันในระดับสถานศึกษา ชุมชน อําเภอ เขต
พื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ หรือนานาประเทศ 
  การประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเดนของนักเรียน ใหกรรมการประเมินพิจารณา
กิจกรรม/ผลงานดีเดนที่นักเรียนนําเสนอเพียง ๓ ชิ้น(หากมีมากกวาใหใชพิจารณาเปนสวนประกอบ) 
โดยพิจารณากิจกรรม/ผลงานดีเดนจากสิ่งที่ปรากฏ ๔ ประการ คือ ๑) คุณประโยชน  ๒) คุณภาพ   
๓) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ๔) การเผยแพรผลงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) คุณประโยชน หมายถึง กิจกรรมหรือผลงานนั้นกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สภาวะแวดลอม และเสริมสรางความเจริญกาวหนาแกกิจการเพื่อสวนรวมในกลุมนักเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน อําเภอ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ หรือนานาประเทศ 
 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๔

 

  ๒) คุณภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือผลงานนั้นประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ มั่นคง 
เปนแบบอยางที่ดี ไดรับคัดเลือกสงเขาประกวดแขงขัน สามารถสรางชื่อเสียงไดรับการยอมรับ และ
ไววางใจจากกลุมเพื่อนนักเรียน ตลอดจนครูอาจารยและบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน 
อําเภอ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ หรือนานาประเทศ 
  ๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง กิจกรรมหรือผลงานนั้นเกิดจากการ
รวบรวม ผสมผสาน เชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมที่หลากหลายมาสรางเปนความรูใหมดวย
ตนเองอยางมีหลักเกณฑ พัฒนาและริเร่ิมส่ิงใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม  
  ๔) การเผยแพรผลงาน หมายถึง กิจกรรมหรือผลงานนั้น ไดมีการถายทอด ใหผูอ่ืน
ไดรับรูผานสื่อตางๆ เปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน อําเภอ เขตพื้นที่การศึกษา 
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ หรือนานาประเทศ 

 
การใหระดับคะแนนกิจกรรมและผลงานดีเดนของนักเรียน มีวิธีพิจารณา 

ดังนี้ 
๑.๑) คุณประโยชน 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสภาวะ
แวดลอม หรือเสริมสรางความเจริญกาวหนาแกกิจการสวนรวม กลุมเพื่อนนักเรียน ไดรับผลด ี
มีรองรอยหลักฐานชัดเจนเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ หรือนานาประเทศ 

๓ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสภาวะ
แวดลอม หรือเสริมสรางความเจริญกาวหนาแกกิจการสวนรวม กลุมเพื่อนนักเรียน ไดรับ
ผลดี มีรองรอยหลักฐานชัดเจนเปนที่ยอมรับในระดับจังหวัด หรือภูมิภาค 

๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานทีน่ําเสนอกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชวีิตหรือสภาวะ
แวดลอม หรือเสริมสรางความเจริญแกกิจการสวนรวม กลุมเพื่อนนกัเรียน ไดรับผลดี  
มีรองรอยหลักฐานชัดเจนเปนทีย่อมรับในระดับอําเภอ หรือเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

๑ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานทีน่ําเสนอกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชวีิตหรือสภาวะ
แวดลอม หรือเสริมสรางความเจริญแกกิจการสวนรวม กลุมเพื่อน และนกัเรยีน
ไดรับผลดีมีรองรอยหลกัฐานชัดเจน เปนทีย่อมรับในระดับสถานศึกษา ในกลุมสถานศกึษา 
หรือในชุมชน 

 



 

                       คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
                                                                                                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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๑.๒) คุณภาพ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เปน
แบบอยางที่ดีหรือสามารถสรางชื่อเสียงจากการเขาประกวดหรือแขงขันไดรับรางวัล 
เปนที่ยอมรับและไดรับความไววางใจในระดับประเทศ หรือนานาประเทศ 

๓ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เปน
แบบอยางที่ดี หรือสามารถสรางชื่อเสียงจากการเขาประกวดหรือแขงขนัไดรับรางวลัเปน
ที่ยอมรับและไดรับความไววางใจในระดับจังหวัด หรือภูมิภาค 

๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
หรือไดรับคัดเลือกเปนผูแทนเขาประกวดหรือแขงขัน ในระดับอําเภอ หรือเขตพื้นที่
การศึกษา 

๑ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ โดย
ไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนเขาประกวดหรือแขงขันในระดับสถานศึกษา ในกลุม
สถานศึกษา หรือในชุมชน 

  
๑.๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นาํเสนอเกิดจากการเชื่อมโยงความรูกับประสบการณ
เดิมของตนเองมาสรางเปนความรูใหมตามความคิดของตนเองอยางมีหลักเกณฑ มี
ความคิดริเร่ิมและพัฒนาสิ่งใหมทีม่ีรายละเอียดและซับซอน มีผลงานแปลกใหมที่เปน
ประโยชน โดยสามารถบอกรายละเอยีดของกิจกรรมทีป่ฏิบัติหรือผลงานที่นาํเสนอได
ชัดเจนนาเชื่อถือ  

๓ กิจกรรมทีป่ฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอเกิดจากการเชื่อมโยงความรูกับ
ประสบการณเดิมของตนเองมาสรางเปนความรูใหมตามความคิดของตนเอง ริเร่ิมและ
พัฒนาสิ่งใหมที่ไมซับซอน มผีลงานแปลกใหมทีเ่ปนประโยชน โดยสามารถบอก
รายละเอียดของกิจกรรมทีป่ฏิบัติหรือผลงานที่นาํเสนอได   

๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอเกิดจากการเชื่อมโยงความรูของตนเองกับ
ประสบการณเดิมสรางเปนความรูใหม ผนวกกับการชี้แนะของผูอ่ืนบางสวน ริเร่ิมและ
พัฒนาสิ่งใหมที่ไมซับซอน มีผลงานที่เปนประโยชน โดยสามารถบอกรายละเอียดของ
กิจกรรมที่ปฏิบัติหรือผลงานที่นําเสนอได   



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๑ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหร ือผลงานที ่นํา เสนอเก ิดจากการเชื่อมโยงความรูกับ

ประสบการณเดิมของตนเองสรางเปนความรูใหมผนวกกับการชี้แนะของผูอ่ืนเปนสวน
ใหญ ริเร่ิมและพัฒนา ส่ิงใหมที่ไมซับซอน  โดยสามารถบอกรายละเอียดของกิจกรรม
ที่ปฏิบัติหรือผลงานที่นําเสนอได   

๑.๔) การเผยแพรผลงาน 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอไดมีการเผยแพรผานสื่อในระดับประเทศหรือ
นานาประเทศ 

๓ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอไดมีการเผยแพรผานสื่อในระดับจังหวัด หรือ
ภูมิภาค 

๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอไดมีการเผยแพรผานสื่อในในระดับอําเภอ 
หรือเขตพื้นที่การศึกษา 

๑ กิจกรรมที่ปฏิบัติและหรือผลงานที่นําเสนอไดมีการเผยแพรผานสื่อในระด ับ
สถานศึกษา ในกลุมสถานศึกษา หรือในชุมชน 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล  
 ๑. พิจารณาจากหลักฐาน เอกสารคําสั่งแตงตั้ง เกียรติบัตร รางวัลจากการประกวดการ           
                        แขงขันตาง ๆ 

๒. สัมภาษณกลุมเพื่อนนักเรียน ผูรวมงาน / กิจกรรม  ครู 
๓. วิเคราะหจากรายงานผลการทํางาน กิจกรรม โครงการ  ผลงานตาง ๆ  
๔.  การนําเสนอผลงาน 

 ๕.๓ การสรปุผลการประเมินของนกัเรียนเพื่อรับรางวลัพระราชทาน (ตาม
แบบ พร.๒) 
 ใหสรุปขอคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอนักเรียนที่เขารับการประเมินวาเพราะเหตุใด  
จึงเห็นวานักเรียนที่เสนอมานี้สมควรไดรับรางวัลพระราชทาน หรือรางวัลชมเชย  
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๖. ขั้นตอนการจัดทําคะแนนและเกณฑการพิจารณา
ั ื

 
 
 
 ๖.๑ ขั้นตอนการจัดทําคะแนน 

เมื่อคณะกรรมการประเมินแตละคนใหคะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและ
รวมคะแนนแตละดานไว แลวใหประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายรวมกันใหไดขอยุติ และ
สรุปผลการประเมินในแบบสรุปผล (อยูแผนหลังสุดของแบบประเมิน) ดังนี้  

๑.  ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแตละดานของกรรมการแตละคน 
๒. ผลรวมของคะแนนแตละรายการของกรรมการทั้งชุด 
๓. หาคาเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะพื้นฐาน เพื่อประเมินการผานเกณฑขอที่ ๑  

โดยการนําคะแนนของกรรมการแตละคนมารวมกันเปนคะแนนผลรวมของแตละรายการจากขอ ๒ 
ต้ัง หารดวยผลคูณของจํานวนกรรมการทั้งหมดกับจํานวนรายการประเมินของขอนั้น ๆ (ใชทศนิยม ๒ 
ตําแหนง ไมปดเศษ)   

ตัวอยาง รายการที่ ๑.๑ ไดคะแนนรวม ๕๖  จํานวนกรรมการ ๕ คน จํานวนขอยอย  
๓ ขอ ไดเทากับ ๕๖ ÷ (๕ × ๓)  =  ๓.๗๓ 

๔. นําคาเฉลี่ยแตละรายการ (ผลจากขอ ๓) รายการที่ ๑.๑ ถึง ๑.๕ มารวมกัน แลวหาร
ดวย ๕  ไดเปนคาเฉลี่ยของการประเมินดานคุณลักษณะพื้นฐาน (A) 

ตัวอยาง  คาเฉลี่ยรายการที่ ๑.๑ ถึงรายการที่ ๑.๕ เทากับ  
             ๓.๗๒ + ๓.๘๕ + ๔.๐๐ + ๓.๘๐ + ๓.๗๓ / ๕  =  ๓.๘๒ 

๕. หาคาเฉลี่ยของการประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเดน เชนเดียวกับขอ ๓ 
๖. นําคาเฉลี่ยแตละรายการ (ผลจากขอ ๕) รายการที่ ๑ ถึง รายการที่ ๓ มารวมกัน

แลวหารดวย ๓ ไดเปนคาเฉลี่ยของการประเมินกิจกรรมหรือดีเดน (B) 
  ตัวอยาง คาเฉลี่ยรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓  เทากับ  ๓.๗๕+ ๓.๕๐+๓.๔๐ /๓ =  ๓.๕๕ 
๗. หาคาคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียนโดยนําผลรวมของคาเฉลี่ยของการประเมินดาน

คุณลักษณะพื้นฐาน (A) รวมกับคาเฉลี่ยของการประเมินกิจกรรมหรือดีเดน (B) หารดวย ๒  
 ตัวอยาง คาเฉลี่ยของการประเมินดานคุณลักษณะพื้นฐาน + คาเฉลี่ยของการประเมิน

กิจกรรมหรือดีเดน เทากับ ๓.๘๒ + ๓.๕๕  = ๓.๖๘  

จากนั้น นําผลไปใชในการพิจารณาและอภิปรายเพื่อคัดเลือกนักเรียน วาสมควรเสนอให
เขารับรางวัลพระราชทาน หรือสมควรไดรับรางวัลชมเชย และคณะกรรมการจะตองสรุปความคิดเห็น
ในภาพรวมวาเหตุใดนักเรียนจึงสมควรไดรับรางวัลนั้น 



 

คูมือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
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                                  สํานักทดสอบทางการศึกษา                                                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๘

 

 
 

สรุปผลการประเมินเด็กชายวินัย  ใจเที่ยง  จากคณะกรรมการ ๕ คน แสดงในตาราง ดังนี ้
คะแนนของกรรมการคนที ่รายการประเมิน 

(จํานวนรายการ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลรวมของ
คะแนนแต
ละรายการ 

คาเฉลี่ยแต
ละรายการ หมายเหต ุ

๑. คุณลักษณะพื้นฐาน  (๑๘ ขอ)         

๑.๑  การศึกษาเลาเรียน (๓ ขอ) ๑๑ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๕๖ ๓.๗๓  ๕๖/(๕ x๓) 

๑.๒  การมทีักษะในการจัดการและการ
ทํางาน (๔ ขอ) 

๑๖ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๗๗ ๓.๘๕  ๗๗/(๕ x๔) 

๑.๓  สุขภาพอนามยั (๓ ขอ) ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๖๐ ๔.๐๐  

๑.๔  ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม  
(๕ ขอ) 

๒๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๙๕ ๓.๘๐  

๑.๕  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม (๓ ขอ) 

๑๑ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๕๖ ๓.๗๓  

รวมคะแนนคุณลักษณะพื้นฐาน ๗๐ ๖๒ ๗๐ ๗๑ ๗๑ ๓๔๔ ๓.๘๒           A 

๒.  กิจกรรม /ผลงานดีเดน (๑๒ ขอ)         

๒.๑ รายการที่ ๑    (๔ ขอ) ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๗๕ ๓.๗๕  ๗๕/(๕ x๔) 

๒.๒ รายการที่ ๒    (๔ ขอ) ๑๔ ๑๕ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๗๐ ๓.๕๐  

๒.๓ รายการที่ ๓    (๔ ขอ) ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๑๔ ๑๔ ๖๘ ๓.๔๐  

รวมคะแนนกิจกรรม /ผลงานดีเดน ๔๒ ๔๔ ๔๐ ๔๓ ๔๔ ๒๑๓ ๓.๕๕            B 

คะแนนเฉลี่ยรวม  (A + B) / ๒ ๓.๖๘              C 
 

เมื่อพิจารณาคะแนนของเด็กชายวินัย ใจเที่ยง พบวาคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะพื้นฐาน (A) 
และคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเดน (B) ผานเกณฑ (ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ ทั้ง ๒ ดาน) และเมื่อนําคะแนน
เฉลี่ยทั้ง ๒ ดานมาหาคาเฉลี่ยผลการประเมินได ๓.๖๘ (C) แสดงวาผานเกณฑการรับรางวัล
พระราชทาน (เพราะไดคาเฉลี่ยสูงกวา ๓.๕๐) สรุปไดวาเด็กชายวินัย ใจเที่ยง มีสิทธิ์ไดรับ
รางวัลพระราชทาน ถาเปนผูไดคะแนนสูงที่สุดในกลุมผูแขงกันกลุมเดียวกัน  

ตัวอยาง สรปุการใหคะแนนของคณะกรรมการในแบบ พร. ๑ 

   

(๓.๘๒ + ๓.๕๕) / ๒  =  ๓.๖๘ 
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๖.๒ เกณฑการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และ
รางวัลชมเชย 

นักเรียนที่มีสิทธิ์รับรางวัลพระราชทาน จะตองผานเกณฑ ดังนี้ 
๑. ไดคะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแตละขอ (ในแบบ พร.๑)    

ไมตํ่ากวา ๒.๐๐ และไดคะแนนเฉลี่ยรวมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 
 ๒. ไดคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเดนเฉลี่ยแตละขอ (ในแบบ พร.๑) ไมตํ่ากวา  

๒.๐๐ และไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกขอไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 
๓. ไดคะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพื้นฐานกับคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเดน (ใน

แบบ พร.๑) ไมตํ่ากวา ๓.๕๐  
๔. ไดคะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และไดรับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด

จากกรรมการแตละคนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ทําการประเมิน  
 

นักเรียนที่มสีิทธิร์ับรางวลัชมเชย  
นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนลําดับที่ ๒ และ ๓ จะไดรับรางวัลชมเชย  (มี ๒ รางวัล)   

ซึ่งตองผานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด เมื่อผานเกณฑ ตอไปนี้  
๑.ไดคะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแตละขอ (ในแบบ พร.๑) ไมตํ่ากวา 

๒.๐๐ และไดคะแนนเฉลี่ยรวมไมตํ่ากวา  ๓.๐๐ 
 ๒.ไดคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเดนเฉลี่ยแตละขอ (ในแบบ พร.๑)ไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 

และไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกขอไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 

หมายเหตุ 
 ๑. คณะกรรมการประเมินที่ดําเนินการประเมินในแตละขั้นตอนจะตองตัดสินผลการ
คัดเลือก พรอมทั้งสงเอกสารประกอบมาใหครบถวน  
 ๒.ใหคณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือกสรุปบันทึกผลการคัดเลือกลงในแบบสรุป
พฤติกรรมและผลงานดีเดนของนักเรียน  
 ๓. คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน จะเปนผูพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกทุกระดับ ทุกขนาด เปนขั้นตอนสุดทาย  
แลวจึงเสนอผลใหกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศผลตอไป 
 

 


