คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

คู่มือการประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๑. บทนำและควำมเป็ นมำ
๑.๑ บทนำ
คุณภำพกำรศึกษำเป็ นคำที่มีควำมหมำยกว้ ำง ขึ ้นอยู่กับมุมมองของนักกำรศึกษำว่ำจะมองใน
มิติส่วนใหญ่มกั มองใน ๓ มิติ คือ ๑) คุณภำพของทรัพยำกรที่ใช้ ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน รวมถึง
คุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๒) คุณภำพด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน และ ๓) คุณภำพ
ของผลผลิต นอกจำกนี ้ยังอำจหมำยรวมถึงควำมคำดหวังของชุมชนที่เห็นได้ จำกกำรที่มีกำรกำหนด
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำร่ วมกันและควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนกำรส่งเสริ มให้ เกิด
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง กระทำได้ หลำยทำง กำรยกย่อง เชิดชู ให้ ขวัญกำลังใจ และ
ประกำศให้ สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงแพร่หลำย ก็เป็ นอีกแนวทำงหนึ่งที่ไม่มีวนั ล้ ำสมัย ดังจะเห็นได้ จำก
กำรดำเนินงำนคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษำ และสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน

๑.๒ ควำมเป็ นมำ
งำนคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนนีเ้ กิดขึ ้นจำก
น ้ำพระทัยอันเปี่ ยมด้ วยพระเมตตำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั รัชกำลปั จจุบนั ที่ทรงมีพระรำชปรำรภ
แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ม.ล.ปิ่ น มำลำกุล) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อครัง้ เสด็จพระ
รำชดำเนินทรงเปิ ดงำนแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๐๖ และพระรำชทำนรำงวัลแก่
โรงเรี ยนรำษฎร์ สอนศำสนำอิสลำม ซึ่งจัดกำรศึกษำดีเด่น ใจควำมของพระรำชปรำรภมีว่ำ มีนักเรี ยน
จำนวนมำก ซึ่งมีควำมประพฤติดีและมีควำมมำนะพยำยำมศึกษำเล่ ำเรี ยนได้ ผลดี รวมทัง้ มี
โรงเรียนซึ่งจัดกำรศึกษำดี จนนักเรียนได้ รับผลกำรเรียนดีเป็ นส่ วนรวม นักเรียนและโรงเรี ยนที่มี
คุณสมบัติดังกล่ ำวสมควรจะได้ รับรำงวัลพระรำชทำนและทรงยินดีจะพระรำชทำนรำงวัลให้
กระทรวงศึกษำธิกำร (โดยกรมวิชำกำร ซึง่ เป็ นหน่วยงำนในขณะนัน)
้ ได้ น้อมนำพระรำชปรำรภมำพิจำรณำ
ดำเนินกำรด้ วยควำมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ เป็ นล้ นพ้ น และถือเป็ นภำรกิจสำคัญที่ปฏิบตั ิสืบต่อมำ
จนถึ งทุกวันนี ้ เพรำะนอกจำกจะเป็ นโอกำสอันดี ในกำรท ำกิ จกรรมที่ สนองพระรำชปรำรภของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั แล้ ว รำงวัลพระรำชทำนยังเป็ นเครื่ องกระตุ้นให้ เกิดกำรพัฒนำมำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำของชำติให้ ดียิ่งขึ ้นด้ วย จึงเป็ นที่ตระหนักชัดว่ำพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั ทรงมี
วิสยั ทัศน์กว้ ำงไกล ทรงเล็งเห็นควำมสำคัญในกำรส่งเสริมกำรศึกษำของชำติ พระรำชทำนขวัญกำลังใจแก่
นักเรี ยน นักศึกษำที่มีควำมประพฤติดี มีผลกำรเรี ยนดี ตลอดถึงผู้บริ หำรสถำนศึกษำที่จดั กำรศึกษำได้
มำตรฐำนดีเยี่ยมด้ วยกำรพระรำชทำนรำงวัล ซึง่ ในระยะแรกพระรำชทำนด้ วยพระองค์เอง จวบจนบัดนี ้เป็ น
เวลำ เกือบ ๔๗ ปี กระทรวงศึกษำธิกำรดำเนินกำรและพัฒนำงำนมำโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั มีนกั เรี ยน
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำนที่ได้ รับรำงวัลพระรำชทำน ไปแล้ วกว่ำ ๓,๐๐๐ คน มีสถำนศึกษำที่เป็ นผู้นำทำง
วิชำกำรเป็ นแบบอย่ำงให้ สถำนศึกษำอื่น ๆ ศึกษำดูงำนได้ ประมำณ ๒,๔๐๐ กว่ำแห่ง
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ในกำรคัดเลือกนัน้ แต่เดิมกระทรวงศึกษำธิกำรคัดเลือกนักเรี ยนจำกกลุ่มนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.ศ. ๕) ที่สอบได้ ลำดับที่ ๑ – ๕๐ ของประเทศ และให้ รำงวัลแก่โรงเรี ยนที่มี
นักเรี ยนได้ รับรำงวัลพระรำชทำนมำกที่สดุ ต่อมำมีกำรพิจำรณำเพิ่มประเภทรำงวัล จำนวนรำงวัล
มำกขึ ้น ปั จจุบนั มีรำงวัลพระรำชทำนสำหรับนักเรี ยน ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน ๓ ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จำแนกรำงวัลตำมระดับและ
ขนำดของสถำนศึกษำ กำรคัดเลือกใช้ วิธีกำรประเมินตำมแบบประเมินที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำนจัดทำขึ ้น กำรประเมินใช้ กำรสังเกต สัมภำษณ์ และพิจำรณำหลักฐำนและหรื อ
ร่องรอยที่ปรำกฏ โดยมีรำยกำรประเมินและเกณฑ์กำหนดไว้ ชดั เจน
งำนคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษำ และสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนนี ้ เป็ นงำนที่มีเกียรติ
เป็ นสิริมงคล สมควรที่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยจะต้ องดำเนินกำรด้ วยควำมรอบคอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ประเมินและคัดเลือก คณะกรรมกำรต้ องกระทำอย่ำงมีหลักเกณฑ์ บริ สทุ ธิ์ ยุติธรรม ใช้ ควำมสำมำรถและ
ดุลพินิจในกำรพิจำรณำตัดสินผลอย่ำงถูกต้ องตำมหลักกำร มีใจเป็ นกลำง ไม่โน้ มเอียงไปฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง
เพื่อให้ ได้ บคุ คลหรื อสถำนศึกษำที่สมควรได้ รับรำงวัลพระรำชทำนอย่ำงแท้ จริ ง
นักเรี ยนที่ผ่ำนกำรตัดสินต้ องมีสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงควำมยอดเยี่ยมดีเด่น ได้ อย่ำงชัดเจนและ
ดีจริ ง ทุกคนต้ องตระหนักไว้ เสมอว่ำรำงวัลพระรำชทำนเป็ นสิ่งที่ทรงคุณค่ำและเป็ นเกียรติประวัติต่อ
ผู้รับอย่ำงสูงสุด คุณควำมดีจะถูกประกำศและเผยแพร่ไปยังสำธำรณชนทัว่ ไป สมควรที่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย
ต้ องกระทำอย่ำงรอบคอบ และผู้ที่ได้ รับรำงวัลไปแล้ วจะต้ องดำรงรักษำคุณควำมดีนนให้
ั ้ ยำวนำนสืบไป

๒. คุณสมบัตขิ องนักเรี ยน
ในแต่ละปี กำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรจะออกประกำศฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำร
คัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษำ และสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน กำหนดคุณสมบัติของนักเรี ยนที่มี
สิทธิ์ได้ รับกำรประเมินและคัดเลือกเพื่อเข้ ำรับพระรำชทำน ระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ไว้ ดงั นี ้

๒.๑ สถำนภำพทำงกำรศึกษำ
เป็ นนัก เรี ย นที่กำลัง ศึก ษำอยู่ใ นสถำนศึก ษำระดับ ที่ส ่ง เข้ ำ รับ กำรประเมิน และ
คัดเลือก และได้ เข้ ำศึกษำอยู่ในระดับดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี หรื อ ๒ ภำคเรี ยน กล่ำวคือ
ถ้ ำส่งเข้ ำคัดเลือกระดับประถมศึกษำ หมำยถึง นักเรี ยนที่กำลังศึกษำอยูใ่ นชัน้ ป. ๔ -๕ - ๖
ถ้ ำส่งเข้ ำคัดเลือกระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น หมำยถึง นักเรี ยนที่กำลังศึกษำอยู่ในชัน้
ม. ๒ - ๓
ถ้ ำส่งเข้ ำคัดเลือกระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หมำยถึง นักเรี ยนที่กำลังศึกษำอยู่ในชัน้
ม. ๕ - ๖
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
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๒.๒ ผลกำรเรียน ผลงำน
เป็ นนักเรี ยนที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น หรื อ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และมีระดับผลกำรเรี ยนเฉลี่ยสะสมทุกภำคเรี ยน(GPA) ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๗๕
หมำยเหตุ ในกำรประเมินหำกพบว่ำนักเรี ยนมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตำมที่กำหนดในข้ อ
๒.๑ และ ๒.๒ ให้ ถือว่ำหมดสิทธิ์ในกำรเข้ ำรับกำรคัดเลือก

๒.๓ คุณลักษณะพืน้ ฐำน
นักเรี ยนทุกระดับต้ องมีคณ
ุ ลักษณะพื ้นฐำนที่ดีใน ๕ องค์ประกอบ ดังนี ้
๑) กำรศึกษำเล่ำเรี ยน
๒) กำรมีทกั ษะในกำรจัดกำรและกำรทำงำน
๓) สุขภำพอนำมัย
๔) ควำมประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญ
๕) กำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม

๒.๔ กิจกรรม/ผลงำนดีเด่ น
นักเรี ยนต้ องมีกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นที่มีคณ
ุ ประโยชน์ มีคณ
ุ ภำพ แสดงออกถึงควำมมี
คุณธรรมดีงำมและสร้ ำงสรรค์เป็ นที่ยอมรับ มีหลักฐำนแสดงชัดเจน กิจกรรม/ผลงำนดีเด่นนันสำมำรถ
้
เป็ นแบบอย่ำงที่ดีเผยแพร่ในวงกว้ ำงได้

๓. แนวปฏิบัตใิ นกำรประเมินและคัดเลือก
ในกำรประเมินและคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน มีรำยละเอียดกำรดำเนินงำน
โดยลำดับดังนี ้

๓.๑ กำรแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือก
..ระดับเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้ วย
๑) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
ประธำน
๒) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำที่ได้ รับมอบหมำย รองประธำน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
กรรมกำร
๔) ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆที่มีสถำนศึกษำที่จดั กำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน ซึ่งอยูใ่ นเขตพื ้นที่ฯ นัน้
กรรมกำร
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๕) นักวิชำกำรศึกษำ / ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ กรรมกำร
๖) นักวิชำกำร ที่ประธำนเห็นสมควร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรอำนวยกำรชุดนี ท้ ำหน้ ำที่ วำงแผนกำรประเมิ น กลั่นกรองผลกำร
ประเมิน และเสนอผลไปยังสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบกำรคัดเลือกระดับจังหวัด
ข. คณะกรรมกำรประเมิ น ให้ ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำรประเมินนักเรี ยน จำนวน ๓ หรื อ ๕ คน ประกอบด้ วย
๑) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ /
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
ประธำน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัด
กำรศึกษำระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
รองประธำน
๓) ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีสถำนศึกษำที่จดั กำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน ซึ่งอยูใ่ นเขตพื ้นที่นนั ้
กรรมกำร
๔) นักวิชำกำรศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ กรรมกำร
๕) นักวิชำกำรศึกษำ /ผู้ที่ประธำนเห็นสมควร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

..ระดับจังหวัด (ยกเว้ นกรุ งเทพมหำนคร)
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้ วย
๑) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ (ที่ได้ รับเลือก)
ประธำน
๒) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ (ที่เหลือ)
รองประธำน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
กรรมกำร
๔) ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีสถำนศึกษำที่จดั กำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน ซึ่งอยูใ่ นจังหวัดนัน้
กรรมกำร
๕) นักวิชำกำรศึกษำ/ ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ กรรมกำร
๖) นักวิชำกำรศึกษำในเขตพื ้นที่ที่ผ้ อู ำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำได้ รับเลือกเป็ น
ประธำน ที่ประธำนเห็นสมควร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรอำนวยกำรชุดนี ้ทำหน้ ำที่ วำงแผนกำรประเมิน กลัน่ กรองผลกำรประเมิน
และเสนอผลไปยังสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำที่เป็ นศูนย์กำรประสำนงำนระดับกลุม่ จังหวัด
ข. คณะกรรมกำรประเมิน ให้ ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรแต่งตังคณะกรรมกำร
้
ประเมินนักเรี ยน จำนวน ๓ หรื อ ๕ คน ประกอบด้ วย
๑) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ /
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
๔

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๒)
๓)
๔)
๕)

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
ประธำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
รองประธำน
ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีสถำนศึกษำที่จดั กำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน ซึ่งอยูใ่ นจังหวัดนัน้
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์
สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำ /ผู้ที่ประธำนเห็นสมควร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หมำยเหตุ กำรแต่งตังประธำนเพื
้
่อกำรดำเนินกำรคัดเลือกระดับจังหวัดนี ้ ให้ เขตพื ้นที่
กำรศึกษำทุกเขต (กรณีจงั หวัดที่มีหลำยเขต) ตกลงเลือกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำคนใด
คนหนึ่งเป็ นประธำนและต้ องไม่เป็ นเขตพื ้นที่กำรศึกษำเดียวกับที่ดำเนินกำรคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
และจะต้ องประกำศให้ ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องได้ รับรู้ร่วมกัน

..ระดับกลุ่มจังหวัด
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้ วย
๑) ผู้เชี่ยวชำญสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
ประธำน
๒) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำที่ได้ รับเลือก
ให้ เป็ นศูนย์ประสำนงำนกำรคัดเลือกระดับกลุม่ จังหวัด
รองประธำน
๓) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำทุกเขตในกลุม่ จังหวัดนัน้ กรรมกำร
๔) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำที่ได้ รับเลือก
ให้ เป็ นศูนย์ประสำนงำนกำรคัดเลือกระดับกลุม่ จังหวัด
ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบงำนรำงวัลพระรำชทำน
กรรมกำร
(จำนวน ๑ คน)
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
กรรมกำร
๖) ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีสถำนศึกษำที่จดั กำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ จังหวัดนัน้
กรรมกำร
๗ ประธำนคณะกรรมกำรประเมินทุกคณะ
กรรมกำร
๘) นักวิชำกำร สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
กรรมกำร
๙) ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ มส่ งเสริ มกำรจัดกำรศึ กษำในเขตพื น้ ที่ ฯ
ที่ผ้ อู ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำได้ รับเลือกเป็ น กรรมกำรและ
รองประธำน
เลขำนุกำร
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๑๐) นักวิชำกำรศึกษำในเขตพื ้นที่ที่ผ้ อู ำนวยกำร
ได้ รับเลือกเป็ นรองประธำน ที่ประธำนเห็นสมควร

กรรมกำรและ
ผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรอำนวยกำรชุดนี ้ทำหน้ ำที่ วำงแผนกำรประเมิน แต่งตังคณะกรรมกำร
้
ประเมิน กลัน่ กรองผลกำรประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือกนักเรี ยน และ
สถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
ข. คณะกรรมกำรประเมิน
ส่ วนกลำง ให้ ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรประเมิ น
นักเรี ยน จำนวน ๓ หรื อ ๕ คน ประกอบด้ วย
๑) ผู้ที่ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรเห็นสมควร
ประธำน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
กรรมกำร
๓) ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีสถำนศึกษำที่จดั กำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ จังหวัดนัน้
กรรมกำร
๔) นักวิชำกำรศึกษำ / ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
กรรมกำร
๕) นักวิชำกำรศึกษำ /ผู้ที่ประธำนเห็นสมควร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ส่ วนภูมิภำค ให้ ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรแต่งตังคณะกรรมกำรประเมิ
้
น
นักเรี ยน จำนวน ๓ หรื อ ๕ คน ประกอบด้ วย
๑) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ / รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
ประธำน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
กรรมกำร
๓) ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีสถำนศึกษำที่จดั กำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำนซึ่งอยูใ่ นกลุม่ จังหวัดนัน้
กรรมกำร
๔) นักวิชำกำรศึกษำ / ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำนสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
กรรมกำร
๕) นักวิชำกำรศึกษำ /ผู้ที่ประธำนเห็นสมควร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หมำยเหตุ
กำรแต่งตังคณะกรรมกำรประเมิ
้
นนักเรี ยนระดับจังหวัด หรื อระดับกลุ่มจังหวัดก็ตำม ต้ อง
ไม่แต่งตังบุ
้ คคลที่เคยเป็ นกรรมกำรประเมินนักเรี ยนซ ้ำกับที่เคยประเมินมำแล้ วไม่ว่ำในระดับเขตพื ้นที่
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

กำรศึกษำหรื อระดับจังหวัด (ตัวอย่ำง เช่น นำย ก. ประเมินนักเรี ยน (เด็กชำยดี รักเรี ยน) ในระดับเขต
พื ้นที่กำรศึกษำแล้ ว ต้ องไม่เป็ นกรรมกำรประเมินนักเรี ยน (เด็กชำยดี รักเรี ยน) ในระดับจังหวัด และ
ระดับกลุม่ จังหวัด อีก)
๓.๒ ขัน้ ตอนกำรคัดเลือกนักเรียน (ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้ น
มัธยมศึกษำตอนปลำย ทุกขนำด ทุกสังกัด) ดำเนินกำรดังนี ้
ส่ วนกลำง (เฉพำะกรุงเทพมหำนคร) ดำเนินกำรดังนี ้
(๑) สถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขันพื
้ น้ ฐำนคัดเลือกนักเรี ยนของตน ระดับ
กำรศึกษำละ ๑ คน ส่งให้ สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ เขตที่สถำนศึกษำตังอยู
้ ่
(๒) สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำกรุ งเทพมหำนครแต่ละเขตพื ้นที่ประเมินและคัดเลือก
นักเรี ยนตำมระดับกำรศึกษำและขนำดสถำนศึกษำ ขนำดละ ๑ คน ส่งให้ สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
(๓) สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำนดำเนินกำร
ประเมินและคัดเลือกนักเรี ยนตำมระดับและขนำดสถำนศึกษำ โดยเรี ยงลำดับ นักเรี ยนที่เข้ ำรับกำร
คัดเลือกแต่ละระดับกำรศึกษำและขนำดสถำนศึกษำทุกแห่งตำมผลคะแนนกำรประเมิ นจำกล ำดับ
นักเรี ยนที่ได้ คะแนนสูงสุดลงมำถึงต่ำสุด
ส่ วนภูมิภำค ดำเนินกำรดังนี ้
(๑) สถำนศึกษำทุกสังกัดที่จดั กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน คัดเลือกนักเรี ยนของตนระดับ
กำรศึกษำละ ๑ คน ส่ง ให้ สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ เขตที่สถำนศึกษำตังอยู
้ ่
(๒) สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำแต่ละเขตพื ้นที่ประเมินและคัดเลือกนักเรี ยนตำมระดับ
กำรศึกษำและขนำดสถำนศึกษำ ขนำดละ ๑ คน ส่งให้ สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำจังหวัดที่ผ้ อู ำนวยกำร
ได้ รับเลือกเป็ นประธำนกำรคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจงั หวัดที่มีหลำยเขต)
(๓) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดประเมินและคัดเลือกนักเรี ยนตำมระดับและขนำด
สถำนศึกษำ ขนำดละ ๑ คน ส่งให้ สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำที่เป็ นศูนย์ประสำนงำนกำรคัดเลือก
ระดับกลุม่ จังหวัด นัน้
(๔) คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัดดำเนินกำรประเมินและคัดเลือกนักเรี ยนตำม
ระดับและขนำดสถำนศึกษำ โดยเรี ยงลำดับนักเรี ยนที่เข้ ำรับกำรคัดเลือกแต่ละระดับกำรศึกษำและขนำด
สถำนศึกษำทุกแห่งตำมผลคะแนนกำรประเมิ นจำกล ำดับ นักเรี ยนที่ ได้ คะแนนสูงสุดลงมำถึ งต่ำสุด
คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัด ส่ งผลกำรประเมิน พร้ อมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของ
คณะกรรมกำรประเมินรำยคนและฉบับสรุ ปรวม (ประกอบด้ วย ข้ อมูลทั่วไป พร้ อมติดรู ปถ่ ำย
แบบรำยงำน ก. แบบรำยงำน ข. แบบ พร.๑ และแบบ พร. ๒) พร้ อมทัง้ เอกสำรประกอบอื่นๆ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

เช่ น แฟ้ มสะสมผลงำนของนั ก เรี ยน ฯลฯ ส่ ง ไปยัง ส ำนักทดสอบทำงกำรศึ กษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื น้ ฐำน เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมกำรด ำเนิ นงำนคัดเลื อกนักเรี ยน และ
สถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน พิจำรณำตรวจสอบและเสนอผลต่อ
คณะกรรมกำรอำนวยกำรระดับกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมจำนวนรำงวัลที่กำหนดต่อไป
วิธีกำรประเมินและคัดเลือก ให้ ดำเนินกำรตำมแบบประเมินและคู่มือกำรประเมิน
นัก เรี ย นเพื่ อ รั บ รำงวัล พระรำชทำน ระดับ กำรศึก ษำขัน้ พื น้ ฐำน ของส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน อย่ำงเคร่งครัดทุกขันตอน
้
หมำยเหตุ
๑) ในกรณีที่ไม่ มีนกั เรี ยนเข้ ำรับกำรประเมิน หรื อมีนกั เรี ยนเข้ ำรับกำรประเมิน แต่ ไม่ ผ่าน
เกณฑ์ ให้ ระบุให้ ชดั เจนว่ำ “ไม่ มีนักเรียนเข้ ำรับกำรประเมิน” หรื อ “นักเรียนที่เข้ ำรับกำรประเมินไม่
ผ่ ำนเกณฑ์ ”
๒) ก่อนส่งผลกำรประเมินและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ไปยัง สำนักทดสอบทำง
กำรศึกษำ ให้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจสอบควำมถูกต้ องของคะแนนกำร
ประเมิน ชื่อและชื่อสกุลของนักเรี ยน ชื่อสถำนศึกษำ ที่ตงั ้ และข้ อมูล สำคัญในแบบประเมินชุด
สรุปผลกำรประเมินของนักเรี ยนทุกคนที่เข้ ำรับกำรประเมินให้ ถูกต้ องครบถ้ วน

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนกำรคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อรั บรำงวัลพระรำชทำน
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ส่ วนกลำง)

สถำนศึกษำ

 คัดเลือกนักเรี ยนที่มีคณ
ุ สมบัติตำมประกำศฯ ตำมระดับและขนำด
ของสถำนศึกษำ ขนำดละ ๑ คน
 แจ้ งควำมประสงค์และเสนอรำยชื่อนักเรี ยนเพื่อขอเข้ ำรับกำรประเมิน
และคัดเลือกต่อสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำที่สถำนศึกษำตังอยู
้ ่

ประเมินและคัดเลือกนักเรี ยนตำมระดับและขนำดของ
สถำนศึกษำ ขนำดละ ๑ คน
 เสนอผลกำรคัดเลือกให้ เขตพื ้นที่กำรศึกษำที่ได้ รับเลือกให้
เป็ นศูนย์ประสำนงำนกำรคัดเลือกระดับกลุม่
กรุงเทพมหำนคร


คณะกรรมการ
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

คณะกรรมการ
ระดับกลุ่มกรุงเทพมหานคร

 ประเมินและคัดเลือกนักเรี ยนที่ผำ่ นเกณฑ์กำรประเมิน
จำกระดับเขตพื ้นทีก่ ำรศึกษำ ตำมระดับและขนำด
ของสถำนศึกษำ ขนำดละ ๓ คน เรี ยงลำดับที่ ๑, ๒, ๓,...
 เสนอผลกำรคัดเลือกให้ คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คณะกรรมการดาเนินงาน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

 ตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินจำก
ระดับกลุม่ กรุงเทพมหำนคร
 เสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรฯ

 พิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินนักเรี ยนที่ผำ่ นกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการอานวยการฯ

จำกคณะกรรมกำรดำเนินงำนระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
 เสนอผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำ

 ประกาศผลการคัดเลือกฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

 เตรี ยมการเข้าเฝ้ าฯ
๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนกำรคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อรั บรำงวัลพระรำชทำน
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ส่ วนภูมิภำค)
คัดเลือกนักเรี ยนที่มีคณ
ุ สมบัติตำมประกำศฯ ตำมระดับและ
ขนำด ของสถำนศึกษำ ขนำดละ ๑ คน
 แจ้ งควำมประสงค์และเสนอรำยชื่อนักเรี ยนเพื่อขอเข้ ำรับกำรประเมิน
และคัดเลือกต่อสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำที่สถำนศึกษำตังอยู
้ ่


สถำนศึกษำ

คณะกรรมกำร
ระดับเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ





ประเมินและคัดเลือกนักเรี ยนตำมระดับและขนำด
ของสถำนศึกษำ ขนำดละ ๑ คน
เสนอผลกำรคัดเลือกให้ คณะกรรมกำรระดับจังหวัด

 ประเมินและคัดเลือกนักเรี ยนที่ผำ่ นเกณฑ์กำรประเมินจำกระดับ

คณะกรรมกำร
ระดับจังหวัด

เขตพื ้นที่กำรศึกษำ ตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ
ขนำดละ ๑ คน
 เสนอผลกำรคัดเลือกให้ คณะกรรมกำรระดับกลุม่ จังหวัด


คณะกรรมกำร
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑ – ๑๒

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน







ประเมินและคัดเลือกนักเรี ยนที่ผำ่ นเกณฑ์กำรประเมินจำก
ระดับจังหวัด ตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ
ขนำดละ ๓ คน เรี ยงลำดับที่ ๑, ๒, ๓,...
เสนอผลกำรคัดเลือกให้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนระดับ
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
ตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินจำก
ระดับกลุม่ จังหวัด ที่ ๑ -๑๒
เสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรฯ

 พิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินนักเรี ยนที่ผำ่ นกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรอำนวยกำรฯ

จำกคณะกรรมกำรดำเนินงำนระดับกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
 เสนอผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำ
 ประกำศผลกำรคัดเลือกฯ

กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

 เตรี ยมกำรเข้ ำเฝ้ ำฯ

๑๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๓.๓ แบบรำยงำนและแบบประเมินที่ใช้ ในกำรประเมินและคัดเลือกนักเรี ยน
ในกำรดำเนินกำรประเมินนักเรี ยนให้ ใช้ แบบประเมิน ซึง่ ประกอบด้ วย ๒ ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ ๑ แบบรำยงำน มี ๒ ชุด คือ
๑) แบบรำยงำน ก. เป็ นแบบรำยงำนตนเองของนักเรี ยน (ให้ นกั เรี ยน
เป็ นผู้เขียนรำยงำนด้ วยลำยมือตนเอง)
๒) แบบรำยงำน ข. เป็ นแบบบันทึกข้ อมูลคุณลักษณะพื ้นฐำน
และกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรี ยน (สถำนศึกษำเป็ นผู้เสนอข้ อมูล)
ส่ วนที่ ๒ แบบประเมิน มี ๒ ชุด คือ
๑) แบบ พร.๑ เป็ นแบบประเมินคุณลักษณะพื ้นฐำน และกิจกรรม/ผลงำนดีเด่น
ของนักเรี ยน
๒) แบบ พร.๒ เป็ นแบบสรุปกำรประเมินนักเรี ยน
๓.๔ กำรประเมินและคัดเลือกนักเรียน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน กำหนดวิธีกำรคัดเลือกนักเรี ยน (ตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิ กำรที่ จะประกำศเป็ นปี ๆไป) โดยให้ คณะกรรมกำรคัดเลือกแต่ละระดับ
ดำเนินกำรประเมินตำมแบบประเมิน พร.๑ โดยใช้ ข้อมูลในแบบรำยงำน ก. และแบบรำยงำน ข. เป็ นส่วน
หนึ่งในกำรประกอบกำรพิจำรณำ แล้ วบันทึกผลสรุปในแบบ พร.๒ ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรคัดเลือกจะต้ อง
พิจำรณำคุณสมบัตขิ องนักเรี ยน ทัง้ ๓ ด้ ำน ดังนี ้
๓.๔.๑ สถำนภำพทำงกำรศึกษำและผลกำรเรี ยน สถำนศึกษำจะต้ องเป็ นผู้
คัดเลือกนักเรี ยนตำมคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ในข้ อ ๒.๑ และส่งสำเนำเอกสำรที่แสดงผลกำรเรี ยนหรื อผล
กำรปฏิบตั งิ ำน เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำในขันต่
้ อไป
๓.๔.๒ คุณลักษณะพืน้ ฐำน ให้ คณะกรรมกำรในแต่ละขันตอนที
้
่ได้ กล่ำวแล้ วข้ ำงต้ น
ประเมินนักเรี ยน ตำมแนวทำงและขอบเขตของคุณลักษณะพื ้นฐำน โดยให้ คะแนนเป็ นระดับคะแนน
๑ ๒ ๓ และ ๔ ตำมแบบประเมินด้ ำนคุณลักษณะพื ้นฐำนของนักเรี ยน เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
(พร.๑) ข้ อ ๑
๓.๔.๓ กิจกรรม/ผลงำนดีเด่ นของนักเรี ยน ให้ คณะกรรมกำรระดับสถำนศึกษำ
คัดเลือกนักเรี ยน โดยให้ นกั เรี ยนเขียนบรรยำยในแบบรำยงำนตนเอง (แบบรำยงำน ก.) ด้ วยลำยมือของ
ตนเอง และสถำนศึกษำบรรยำยตำมแนวทำงในกำรประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเด่น ในแบบบันทึกข้ อมูล
กิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรี ยน (แบบรำยงำน ข.) เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ คณะกรรมกำรในขันตอนต่
้
อไป
พิจำรณำหรื อให้ คะแนน หลักฐำนหรื อร่ องรอยของกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นจะเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในกำร
สืบค้ นพฤติกรรม กิจกรรม/ผลงำนว่ำดีเด่นจริ งหรื อไม่อย่ำงไร และจะต้ องเป็ นกิจกรรม/ผลงำนของ
นักเรี ยนผู้นนที
ั ้ ่สะสมต่อเนื่องมำโดยตลอด
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๑๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

คณะกรรมกำรคัดเลือกของแต่ละขันตอนทั
้
งจำกระดั
้
บเขตพื ้นที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด จนถึง
ระดับกลุม่ จังหวัด จะต้ องพิจำรณำตัดสินและคัดเลือกนักเรี ยน เพื่อเข้ ำรับรำงวัลพระรำชทำนหรื อให้ ได้
รำงวัลชมเชย โดยให้ คณะกรรมกำรสรุปผลกำรประเมินนักเรี ยนที่ได้ รับกำรคัดเลือกนัน้ ในแบบสรุป พร.๒
เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ คณะกรรมกำรในขันตอนต่
้
อไปพิจำรณำ
กล่ำวโดยสรุป ในกำรประเมินและคัดเลือกในระดับต่ำง ๆ นัน้ จะต้ องจัดทำแบบประเมินดังนี ้
ระดับสถำนศึกษำ ดำเนินกำรดังนี ้
๑. สถำนศึกษำให้ นกั เรี ยน เขียนรำยงำนตนเอง ตำมแบบรำยงำน ก. (ดูแนวทำงหน้ ำ ๑๔)
และจัดทำแฟ้มสะสมงำนของตนเอง
๒. สถำนศึกษำกรอกข้ อมูลทัว่ ไป และจัดทำแบบบันทึกข้ อมูลกิจกรรม/ผลงำนดีเด่น
ของนักเรี ยน ตำมแบบรำยงำน ข. (ดูแนวทำงหน้ ำ ๑๕)
๓. สถำนศึกษำประเมินคุณลักษณะพื ้นฐำนและประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของ
นักเรี ยน ตำมแบบ พร.๑ (ดูแนวทำงหน้ ำ ๑๖ ถึงหน้ ำ ๔๒)
๔. สถำนศึกษำสรุปผลกำรให้ คะแนนคุณลักษณะพื ้นฐำน และกิจกรรม/ผลงำนดีเด่น
ของนักเรี ยน ในแบบ พร.๑
๕. สถำนศึกษำสรุปผลกำรประเมินและแสดงข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรี ยนผู้นนั ้ ว่ำสมควร
จะได้ รับรำงวัลพระรำชทำนหรื อรำงวัลชมเชยเพรำะเหตุใดในแบบ พร.๒
ระดับเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ ให้ คณะกรรมกำรคัดเลือกระดับเขตพื ้นที่กำรศึกษำ ประเมิน
นักเรี ยนตำมแบบประเมิน พร.๑ และสรุ ปตำมแบบ พร.๒ พร้ อมทังรวบรวมแบบรำยงำน
้
ก. แบบ
รำยงำน ข. และแฟ้มสะสมงำนของนักเรี ยนทังหมดส่
้
ง ไปยังสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำที่ได้ รับเลือก
ให้ เป็ นศูนย์ประสำนงำนระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด ให้ คณะกรรมกำรคัดเลือกระดับจังหวัด ประเมินนักเรี ยนตำมแบบประเมิน พร.
๑ และสรุปตำมแบบ พร.๒ พร้ อมทังรวบรวมแบบรำยงำน
้
ก. แบบรำยงำน ข. และแฟ้มสะสมงำนของ
นักเรี ยนทังหมดเพื
้
่อนำเสนอระดับกลุม่ จังหวัด
ระดับกลุ่มจังหวัด ให้ คณะกรรมกำรคัดเลือกระดับ กลุ่มจังหวัด ประเมินนักเรี ยนตำมแบบ
ประเมิน พร.๑ และสรุปตำมแบบ พร.๒ พร้ อมทังรวบรวมแบบรำยงำน
้
ก. แบบรำยงำน ข. และแฟ้ม
สะสมงำนของนักเรี ยนทังหมด
้
เพื่อนำเสนอสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
** ทุกระดับจะต้ องแนบแบบประเมินพร.๑ และแบบสรุ ป พร.๒ พร้ อมหลักฐำนที่ใช้
ประกอบกำรพิจำรณำของสถำนศึกษำ (แบบรำยงำน ก. และ ข.) ประกอบด้ วย **

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๑๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๔. สิ่งที่จะประเมิน
ในกำรประเมินนักเรี ยนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนนัน้ คณะกรรมกำรประเมินจะประเมิน ๒
ส่วน คือ ๑) คุณลักษณะพื ้นฐำน ๕ องค์ประกอบ และ ๒) กิจกรรม/ผลงำนดีเด่น (ตำมแบบ พร.๑)
๑) กำรประเมินคุณลักษณะพืน้ ฐำนของนักเรี ยนมี ๕ องค์ ประกอบ ได้ แก่
๑.๑) กำรศึกษำเล่ ำเรียน
(๑) มีควำมรู้และทักษะพื ้นฐำนตำมระดับกำรศึกษำ
(๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ ปัญหำ
(๓) มีควำมขยันหมัน่ เพียร ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
๑.๒) กำรมีทักษะในกำรจัดกำรและกำรทำงำน
(๑) สำมำรถตัดสินใจสร้ ำงงำนและวำงระบบกำรทำงำน
(๒) สำมำรถทำงำนเป็ นกลุ่มและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
(๓) เห็นควำมสำคัญและคุณค่ำของกำรประกอบอำชีพสุจริต
(๔) สำมำรถนำทรัพยำกร ข้ อมูล สำรสนเทศและเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรทำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑.๓) สุขภำพอนำมัย
(๑) มีสขุ ภำพร่ำงกำยแข็งแรง สมบูรณ์ตำมวัย และมีบคุ ลิกภำพที่ดี
(๒) มีสขุ ภำพจิตที่ดี
(๓) มีสขุ นิสยั ที่ดี เป็ นผู้หำ่ งไกลและปลอดจำกสิ่งเสพติด
๑.๔) ควำมประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญ ได้ แก่
(๑) มีควำมซื่อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีควำมรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตน
ตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
(๒) มีควำมกตัญญูกตเวที เสียสละ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และบำเพ็ญตนเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
(๓) รู้จกั ประหยัดอดออม และใช้ สิ่งของอย่ำงคุ้มค่ำ
(๔) มีควำมเป็ นประชำธิปไตยและมีภำวะผู้นำ
(๕) มีควำมจงรักภักดีตอ่ สถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
๑.๕) กำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่
(๑) ใช้ ภำษำไทยได้ อย่ำงถูกต้ องและเหมำะสมตำมหลักภำษำไทย
(๒) มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็ นไทย
(๓) มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ และใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน
และสิ่งแวดล้ อมที่มีอยูใ่ ห้ ยงั่ ยืน
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๑๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๒) กำรประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเด่ นของนักเรียน ให้ ระบุชื่อกิจกรรม/ผลงำนที่นำเสนอ
จำนวน ๓ รำยกำร จะพิจำรณำจำกสิ่งที่ปรำกฏ ๔ ประกำร คือ
(๑) คุณประโยชน์
(๒) คุณภำพ
(๓) ควำมคิดริเริ่มสร้ ำงสรรค์
(๔) กำรเผยแพร่ผลงำน

๕. ขอบเขต วิธีกำรประเมิน และกำรให้ คะแนน
ในกำรประเมินคุณลักษณะพื ้นฐำนของนักเรี ยนซึ่งมี ๕ องค์ประกอบ และกำรประเมินกิจกรรม/
ผลงำนดีเด่น มีขอบเขต วิธีกำรประเมิน และกำรให้ คะแนน ดังนี ้

๕.๑ กำรจัดทำข้ อมูลเบือ้ งต้ นของสถำนศึกษำ
เพื่ อให้ กำรประเมิ นคุณลักษณะพื น้ ฐำน รวมทัง้ กิ จกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรี ยน
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็ นธรรมแก่ผ้ ถู กู ประเมิน ให้ นักเรี ยนเขียนรำยงำนด้ วยลำยมือของ
ตนเอง ในแบบรำยงำน ก. และให้ สถำนศึกษำจัดทำแบบบันทึกข้ อมูลพฤติกรรมรวมทังกิ
้ จกรรม/
ผลงำนดีเด่นของนักเรี ยนตำมแบบรำยงำน ข. ทังนี
้ ้เพื่อให้ คณะกรรมกำรประเมิ นใช้ แบบรำยงำนทัง้
๒ ฉบับ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นหรื อเป็ นแนวทำงในกำรสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพื ้นฐำน รวมทัง้
กิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรี ยน
รำยกำรต่ำง ๆ ในแบบรำยงำน ก. และแบบรำยงำน ข. ให้ สถำนศึกษำดำเนินกำรกรอก
ข้ อมูล ให้ ครบถ้ วน ดังนี ้
๕.๑.๑ แบบรำยงำน ก. (แบบรำยงำนตนเองของนักเรียน)
ให้ นกั เรี ยนเขียนรำยงำนด้ วยลำยมือของตนเองในแบบรำยงำน ก. ประมำณ ๒-๓
หน้ ำกระดำษ ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี ้
แบบรำยงำน ก. (แบบรำยงำนตนเองของนักเรี ยน)
- ชื่อ นำมสกุล ชื่อบิดำ และมำรดำ
- ชื่อสถำนศึกษำ ชันเรี
้ ยน แผนกำรเรี ยน/แผนก/สำขำ
- ที่อยูป่ ั จจุบนั ของนักเรี ยน
- ผลงำนหรื อกิจกรรมที่ทำแล้ วและเกิดภำคภูมิใจมำกที่สดุ
- คติประจำใจ ควำมคำดหวังในอนำคต
ฯลฯ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๑๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๕.๑.๒ แบบรำยงำน ข. (แบบบันทึกข้ อมูลคุณลักษณะพืน้ ฐำน รวมทัง้ กิจกรรม/ผลงำนดีเด่ น)
ให้ สถำนศึกษำเขียนบรรยำยพฤติกรรมด้ ำนคุณลักษณะพืน้ ฐำน รวมทัง้ กิจกรรม/
ผลงำนดีเด่นของนักเรี ยนในแบบบันทึกข้ อมูล ตำมแนวทำงดังนี ้
กิจกรรมดีเด่ นและผลงำนดีเด่ น

หลักฐำนและหรือกรณีตัวอย่ ำง

ด.ช /ด.ญ….มีพฤติกรรมดีเด่นที่แสดงออกอย่ำง
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอจนเป็ นที่
ยอมรับและยกย่องจำกสังคมแต่ละด้ ำน ดังนี ้
๑. คุณลักษณะพืน้ ฐำน

เขียนบรรยำยโดยยกกรณีตวั อย่ำง และ
หรื อเหตุกำรณ์ที่แสดงให้ เห็นว่ำ
นักเรี ยนผู้นี ้มีพฤติกรรมดีเด่นที่เกิดขึ ้น
อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนเป็ นที่ยก
ย่องและได้ รับกำรยอมรับจำกเพื่อน ครู๑.๑ กำรศึกษำเล่ำเรี ยน……………………………
อำจำรย์ หรื อจำกชุมชน พร้ อมทัง้ แนบ
๑.๒ กำรมีทกั ษะในกำรจัดกำรและกำร
ทำงำน……………………………………………. หลักฐำนประกอบ เช่น เกียรติบตั ร
ประกำศนียบัตร เอกสำรต่ำง ๆ คำบอก
๑.๓ สุขภำพอนำมัย……………………….………
เล่ำของบุคคล ฯลฯ พฤติกรรมดีเด่นแต่
๑.๔ ควำมประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม
ที่สำคัญ …………………………………….… ละด้ ำนจะมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ
หลักฐำนหรื อร่องรอย ประกอบด้ ำนละ
๑.๕ กำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
๓ แหล่งข้ อมูลเป็ นอย่ำงน้ อย
และสิ่งแวดล้ อม………………………….…
๒. กิจกรรม/ผลงำนดีเด่ น
ระบุ ชื่ อกิ จกรรม/ผลง ำนที่ นั ก เรี ยนน ำเสนอ
จำนวน ๓ รำยกำรเป็ นอย่ำงน้ อย …………………………

คณะกรรมกำรประเมินจะพิจำรณำพฤติกรรม กิจกรรมและผลงำนดีเด่นของนักเรี ยน โดยใช้
แบบรำยงำนตนเองของนักเรี ยน (แบบรำยงำน ก.) และแบบบันทึกข้ อมูลแสดงพฤติ กรรมดีเด่นของ
นักเรี ยน (แบบรำยงำน ข.) เป็ นพื ้นฐำนประกอบกับกำรตรวจสอบหลักฐำนหรื อร่ องรอยตำมแบบบันทึก
ข้ อมูลนัน้

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๑๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๕.๒ รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน
กำรประเมินนักเรี ยนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน (ตำมแบบ พร.๑) มี ๒ ด้ ำน คือ
ด้ ำนคุณลักษณะพื ้นฐำน และด้ ำนกิจกรรม/ผลงำนดีเด่น มีรำยละเอียด ดังนี ้

๕.๒.๑ คุณลักษณะพืน้ ฐำน
ในกำรประเมินคุณลักษณะพื ้นฐำนของนักเรี ยนนัน้ คณะกรรมกำรประเมินพึงพิจำรณำ
ขอบเขตของคุณลักษณะพื ้นฐำนของนักเรี ยนแต่ละระดับ ดังนี ้
ระดับประถมศึกษำ กำรพิจำรณำคุณลักษณะพื ้นฐำนของนักเรี ยนแต่ละเรื่ องให้
พิจ ำรณำจำกกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับชี วิตประจ ำวัน และกำรศึกษำเล่ำเรี ยนในสังคมทัง้ ที่ บ้ำนและ
ที่สถำนศึกษำ โดยเน้ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสังคมที่บ้ำน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น กำรพิจำรณำคุณลักษณะพืน้ ฐำนของนักเรี ยนแต่ละ
เรื่ องให้ พิจำรณำจำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจำวัน กำรศึกษำเล่ำเรี ยนและกำรงำนในสังคมที่บ้ำน
และที่สถำนศึกษำ โดยเน้ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องทัง้ ที่บ้ำน และสถำนศึกษำ
ระดั บมั ธยมศึ ก ษำตอนปลำย กำรพิ จ ำรณำคุณลักษณะพื น้ ฐำนของนัก เรี ย น
แต่ละเรื่ อง ให้ พิจำรณำจำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจำวันและกำรงำนในสังคมที่บ้ำนและ
ที่สถำนศึกษำ โดยเน้ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องทัง้ ที่บ้ำน สถำนศึกษำ และชุมชน
คุณลักษณะพื ้นฐำนที่จะประเมินนักเรี ยน มี ๕ องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบจะมี
รำยกำรประเมิน ๓ - ๕ รำยกำร ในกำรประเมินแต่ละรำยกำรมีเกณฑ์กำรให้ ระดับคะแนนเป็ น ๔ ระดับ
ดังรำยละเอียดของรำยกำรประเมิน คำอธิบำยแนวทำงกำรให้ ระดับคะแนนแต่ละระดับ รวมทังวิ
้ ธีประเมิน
และแหล่งข้ อมูล ดังนี ้

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๑๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๑) กำรศึกษำเล่ ำเรี ยน
๑.๑) มีควำมรู้ และทักษะพืน้ ฐำนตำมระดับกำรศึกษำ หมำยถึง กำรสัง่ สมองค์ควำมรู้
ทักษะ ประสบกำรณ์ตำมจุดหมำยของหลักสูตรในแต่ละระดับกำรศึกษำ
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียนได้ ตำมเกณฑ์
ระดับชัน้ มีควำมรู้ และทักษะพื ้นฐำนตำมสำระกำรเรี ยนรู้ ของหลักสูตรแต่ละระดับกำรศึกษำ รวมทัง้
สำมำรถสื่อควำมคิดผ่ำนกำรพูด เขียน หรื อนำเสนอด้ วยวิธีตำ่ ง ๆ
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

มีควำมรู้ และทักษะพื ้นฐำนครบถ้ วนตำมหลักสูตรแต่ละระดับ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ /
เรื่ องรำว ได้ อย่ำงถูกต้ อง นำเสนอได้ อย่ำงเหมำะสม น่ำสนใจ แสดงถึงควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ระดับสูง สรุปหลักกำรเป็ นของตนเองได้
มีควำมรู้และทักษะพื ้นฐำนครบถ้ วนตำมหลักสูตรแต่ละระดับ สำมำรถถ่ ำยทอดควำมรู้ /
เรื่ องรำว ได้ อย่ำงถูกต้ อง นำเสนอได้ น่ำ พอใจ แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
ในเชิงเปรี ยบเทียบ เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ได้
มีควำมรู้และทักษะพื ้นฐำนครบถ้ วนตำมหลักสูตรแต่ละระดับ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ /
เรื่ องรำว ได้ อย่ำงถูกต้ อง นำเสนอได้ พอใช้ แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ใน
เชิงจำแนกและเปรี ยบเทียบได้
มีควำมรู้และทักษะพื ้นฐำนครบถ้ วนตำมหลักสูตรแต่ละระดับ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ /
เรื่ องรำว ได้ อย่ำงถูกต้ อง นำเสนอได้ แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ในเชิง
จำแนกได้

๓

๒

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. หลักฐำนแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน
๒. ประเมินจำกแฟ้มสะสมงำน สมุดงำน สมุดแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
๓. ประเมินจำกผลงำนที่ให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิในขณะสัมภำษณ์ เช่น อ่ำน เขียน ข้ อควำม /
งำน และกำรนำเสนองำนที่คณะกรรมกำรกำหนดให้ ทำ

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๑๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๑.๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ ปัญหำ หมำยถึง กำรมีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็ นระบบ
เพื่อนำไปสู่กำรสร้ ำงองค์ควำมรู้ และมี ควำมสำมำรถในกำรแก้ ไขปั ญหำอุปสรรคบนพืน้ ฐำนของหลัก
เหตุผล คุณธรรม ข้ อมูลสำรสนเทศ ได้ อย่ำงถูกต้ อง มีควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์ กำหนดเป้ำหมำย
และตัดสินใจได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มุ่งเน้ น ให้ นักเรี ยนเป็ นคนช่ำงสังเกต มี ควำมคิดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ คิดเป็ นระบบ มองโลกในแง่ดี รู้จกั ค้ นคว้ ำหำควำมรู้และวิทยำกำรใหม่ ๆ จำกแหล่งเรี ยนรู้ที่
หลำกหลำย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในกำรแก้ ปัญหำด้ วยตนเองอย่ำงเป็ นระบบและสร้ ำงองค์ควำมรู้ได้
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

นำเสนอขันตอนกำรท
้
ำงำนชัดเจน เป็ นระบบ เริ่ มจำกกำรเป็ นคนช่ำงสังเกต เก็บรวบรวม
วิเครำะห์และพัฒนำทำงเลือกกำรทำงำนได้ ด้วยตนเองอย่ำงถูกต้ องชัดเจน อธิบำยแนวทำง
ในกำรเลือกค้ นคว้ ำข้ อมูลและแหล่งวิทยำกำรใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนกำรเรี ยนหรื อควำมรู้ได้
ชัดเจน สำมำรถเชื่อมโยงวิเครำะห์ สรุปเหตุกำรณ์หรื อมีกำรพัฒนำตนเองหรื อพัฒนำงำน
ด้ วยกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล (คิดเป็ น ทำเป็ น แก้ ปัญหำเป็ นและคำดกำรณ์ถึงปั ญหำ
ที่อำจจะเกิดขึ ้นจำกปรำกฏกำรณ์ในปั จจุบนั )ตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผลและแก้ ปัญหำอย่ำง
รอบคอบ แสดงแนวคิด มีผลงำนที่แสดงถึงควำมคิดริ เริ่มสร้ ำงสรรค์ และมองโลกในแง่ดี

๓

นำเสนอขันตอนกำรท
้
ำงำนชัดเจน เริ่ มจำกกำรเป็ นคนช่ำงสังเกต เก็บรวบรวมวิเครำะห์
และพัฒนำทำงเลือกกำรทำงำนตำมคำแนะนำของผู้อื่นบ้ ำงเล็ กน้ อย อธิบำยแนวทำง
ในกำรเลือกค้ นคว้ ำข้ อมูลและแหล่งวิทยำกำรใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนกำรเรี ยนหรื อควำมรู้
ได้ ชดั เจนเป็ นส่วนใหญ่ สำมำรถเชื่อมโยงวิเครำะห์สรุปเหตุกำรณ์หรื อมีกำรพัฒนำตนเอง
หรื อพัฒนำงำนด้ วยกระบวนกำรคิดตำมสถำนกำรณ์เป็ นส่วนมำก มีแนวคิดในกำร
พัฒนำงำน มีผลงำนปรำกฏให้ เห็น
นำเสนอขัน้ ตอนกำรทำงำนไม่ชัดเจน เริ่ มจำกกำรเก็บรวบรวมและพัฒนำทำงเลือกกำร
ทำงำนตำมคำแนะนำของผู้อื่นเสมอ ๆ อธิบำยแนวทำงในกำรเลือก ค้ นคว้ ำข้ อมูลและ
แหล่งวิทยำกำรใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนกำรเรี ยนหรื อควำมรู้ได้ บำงส่วน สำมำรถเชื่อมโยง
วิเครำะห์ สรุปเหตุกำรณ์ หรื อมีกำรพัฒนำตนเองหรื อพัฒนำงำนด้ วยกระบวนกำรคิดได้
บำงส่วน มีแนวคิดและพยำยำมมองหำช่องทำงในกำรพัฒนำงำน
นำเสนอขันตอนกำรท
้
ำงำนได้ ไม่ชดั เจนหรื อผิดขันตอนหรื
้
อทำตำมคำแนะนำของผู้อื่น
เสมอๆ ไม่สำมำรถเลือกแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนและบอกแหล่งข้ อมูล ไม่ไ ด้ ไม่มี กำร
วำงแผนกำรทำงำนและแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำที่เกิดขึน้ จำกสถำนกำรณ์สมมุตไิ ด้

๒

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. ประเมินจำกผลงำนตำมสภำพจริงและกำรนำเสนอผลงำน
๒. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ผู้ถกู ประเมิน
๓. สัมภำษณ์ครู เพื่อน ๆ ผู้ปกครอง
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๑๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๑.๓) มีควำมขยันหมั่นเพียร ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน หมำยถึง กำรแสดงควำมมุ่งมัน่ พำกเพียร
พยำยำมศึกษำค้ นคว้ ำ แสวงหำควำมรู้ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ และประสบกำรณ์ ในกำรพัฒนำตนเองและ
พัฒนำงำนอยูเ่ สมอ
มุ่งเน้ น ให้ นักเรี ยนมีควำมตังใจศึ
้ กษำค้ นคว้ ำหำประสบกำรณ์ เพิ่มพูนทักษะรู้ จักตัง้
คำถำมเพื่อค้ นคว้ ำหำควำมรู้เพิ่มเติมเพื่อควำมชำนำญในกำรเรี ยนรู้ และกำรทำงำนจำกแหล่งข้ อมูลต่ำง ๆ
อยูเ่ สมอ
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

มีกำรแสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำตนเองโดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟั ง
มี ควำมสำมำรถในกำรตัง้ คำถำม เพี ยรพยำมและพัฒนำงำนที่ ได้ ปฏิ บัติเป็ นประจ ำได้
ถูกต้ อง ละเอียด ชัดเจน แสดงผลของงำน/ทักษะที่ได้ จำกกำรศึกษำค้ น คว้ ำ และกำร
แสวงหำควำมรู้ จำนวนชิน้ งำนที่มีคุณภำพปรำกฏมำกกว่ำ ๓ ชิ ้นงำน
มีกำรแสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรพัฒนำตนเองโดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟั ง
มีควำมสำมำรถในกำรตังค
้ ำถำม เพียรพยำมพัฒนำงำนที่ได้ ปฏิบตั ิเป็ นประจำได้ ถกู ต้ อง
แสดงผลของงำน/ทักษะที่ได้ จำกกำรศึกษำค้ นคว้ ำและกำรแสวงหำควำมรู้ จำนวนชิ ้นงำน
ที่มีคณ
ุ ภำพมีคณ
ุ ภำพปรำกฏ ๓ ชิ ้นงำน
มีกำรแสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำตนเองโดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟั ง
มีควำมสำมำรถในกำรตังค
้ ำถำม เพียรพยำมพัฒนำงำนที่ได้ ปฏิบตั ิเป็ นประจำได้ ถกู ต้ อง
แสดงผลของงำน/ทักษะที่ได้ จำกกำรศึกษำค้ นคว้ ำและกำรแสวงหำควำมรู้ จำนวน
ชิ ้นงำนที่มีคณ
ุ ภำพปรำกฏ ๒ ชิ ้นงำน
มีกำรแสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำตนเองโดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟั ง
เพียรพยำมพัฒนำงำนที่ได้ ปฏิบตั ิเป็ นประจำแต่ ไม่คอ่ ยชัดเจน แสดงผลของงำน/ทักษะที่
ได้ จำกกำรศึกษำค้ นคว้ ำและกำรแสวงหำควำมรู้ จำนวนชิ ้นงำนที่มีคณ
ุ ภำพปรำกฏ ๑
ชิ ้นงำน หรื อไม่มีชิ ้นงำน

๓

๒

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรี ยน
๒. ประเมินจำกผลงำน
๓. ประเมินแฟ้มสะสมงำน

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๑๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๒) กำรมีทกั ษะในกำรจัดกำรและกำรทำงำน
๒.๑) สำมำรถตัดสินใจสร้ ำงงำน และวำงระบบกำรทำงำน หมำยถึง สำมำรถใช้ ข้อมูล
อ้ ำงอิงและประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้ อมูลอย่ำงมีเหตุผลชัดเจน ถูกต้ องและต่อเนื่อง เพื่อช่วย
ตัดสินใจในกำรสร้ ำงงำน วำงแผน ปฏิบตั ิงำน ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ ไขปั ญหำจนได้ ผลงำนที่ดี
ตำมเป้ำหมำย
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยนศึกษำรำยละเอียดและกรอบของงำนเพื่อใช้ วำงแผนกำรทำงำน มี
ขันตอนกำรท
้
ำงำนชัดเจน สำมำรถปฏิบตั ิตำมแผนได้ ปฏิบตั ิงำนโดยมีหลักฐำนกำรจดบันทึก และ
ตรวจสอบประเมินกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

สำมำรถใช้ ข้อมูลอ้ ำงอิง อย่ำงมีเหตุผล เพื่อช่วยตัดสินใจในกำรสร้ ำงงำน ศึกษำ
รำยละเอียด เพื่อใช้ วำงแผนกำรทำงำน มีขนตอนกำรท
ั้
ำงำนชัดเจน สำมำรถปฏิบตั ิตำม
แผนได้ มีร่องรอยกำรตรวจสอบประเมินกำรทำงำนและสรุ ปรำยงำนผลให้ สำเร็ จด้ วย
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
สำมำรถใช้ ข้อมูลอ้ ำงอิงอย่ำงมี เหตุผล เพื่ อช่วยตัดสินใจในกำรสร้ ำงงำน ศึกษำ
รำยละเอียด เพื่อใช้ วำงแผนกำรทำงำน มีขนตอนกำรท
ั้
ำงำนชัดเจน สำมำรถปฏิบตั ิตำม
แผนได้ มีกำรตรวจสอบประเมินกำรทำงำนให้ สำเร็จโดยได้ รับคำแนะนำจำกผู้อื่นเล็กน้ อย
สำมำรถใช้ ข้อมูล อ้ ำงอิง อย่ำงมีเหตุผล เพื่อช่วยตัดสินใจในกำรสร้ ำงงำน ศึกษำ
รำยละเอียด เพื่อใช้ วำงแผนกำรทำงำน มีขนตอนกำรท
ั้
ำงำนชัดเจน สำมำรถปฏิบตั ิตำม
แผนได้ มีกำรตรวจสอบประเมินกำรทำงำนให้ สำเร็ จโดยได้ รับคำแนะนำจำกผู้อื่นเป็ น
ส่วนมำก
สำมำรถใช้ ข้อมูลอ้ ำงอิง อย่ำงมีเหตุผล เพื่อช่วยตัดสินใจในกำรสร้ ำงงำน ศึกษำ
รำยละเอียด เพื่อใช้ วำงแผนกำรทำงำน มีขนตอนกำรท
ั้
ำงำนชัดเจน สำมำรถปฏิบตั ิตำม
แผนได้ มีกำรตรวจสอบประเมินกำรทำงำนให้ สำเร็จโดยได้ รับกำรสัง่ กำรและแนะนำจำก
ผู้อื่นทังหมด
้

๓

๒

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ครู และเพื่อน
๒. ตรวจสอบผังกำรทำงำน (Concept Mapping)
๓. กำรรำยงำนผลกำรทำงำนหรื อชิ ้นงำน

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๒๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๒.๒) สำมำรถทำงำนเป็ นกลุ่ ม และทำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อ่ ื นได้ หมำยถึง กำรยอมรับ
ควำมสำมำรถและรับฟั งควำมคิดเห็นของผู้อื่น สร้ ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีกบั สมำชิกในกำรทำงำนกลุ่ม
เต็ม ใจทำงำนร่ วมกับกลุ่มอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อควำมสำเร็ จของผลงำนส่วนรวม และสำมำรถ
แก้ ปัญหำควำมขัดแย้ งได้ ด้วยสันติวิธี
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน มีควำมเต็มใจในกำรทำงำนเป็ นกลุ่ม มีสมั พันธภำพที่ ดีกับเพื่อน
ร่วมงำน สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและทำงำนที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็มศักยภำพ
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

เป็ นผู้นำรวบรวมกลุ่มเพื่อนให้ ทำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข สำมำรถสร้ ำงสัมพันธ์อนั ดีใน
กลุ่ม ปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มทังในด้
้ ำนควำมคิดเห็นและด้ ำนควำมสำมำรถ ให้
ควำมร่วมมือในกำรทำงำน รับฟั งควำมคิดเห็น ยอมรับควำมสำมำรถของผู้อื่น ตังใจท
้ ำงำน
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถโดยเน้ นประโยชน์ส่วนรวมจนประสบควำมสำเร็ จในกำรทำงำน
เข้ ำทำงำนเป็ นกลุ่มด้ วยควำมเต็มใจ มีสัมพันธ์ ภำพที่ดีในกลุ่ม ปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่
ยอมรับของกลุ่มทังในด้
้ ำนควำมคิดเห็นและด้ ำนควำมสำมำรถ ให้ ควำมร่ วมมือในกำร
ทำงำน รับฟั งควำมคิดเห็น ยอมรับควำมสำมำรถของผู้อื่นในบำงครัง้ ตังใจท
้ ำงำนอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถโดยเน้ นประโยชน์ส่วนรวมจนประสบควำมสำเร็จในกำรทำงำน
เข้ ำทำงำนตำมที่กลุ่มขอควำมร่ วมมือ สำมำรถปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มได้
น้ อย ทังในด้
้ ำนควำมคิดเห็นและด้ ำนควำมสำมำรถ แต่ให้ ควำมร่ วมมือในกำรทำงำน
ยอมรับฟั งควำมคิดเห็นและยอมรับควำมสำมำรถของผู้อื่นเป็ นบำงครัง้
ยอมร่ วมมือในกำรทำงำนกลุ่ม กำรปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มในด้ ำนควำม
คิดเห็นและด้ ำนควำมสำมำรถน้ อย ให้ ควำมร่วมมือและรับฟั งควำมคิดเห็นของผู้อื่น
น้ อย

๓

๒

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ครู และเพื่อน เกี่ยวกับกำรทำงำนกลุม่
๒. ตรวจสอบเอกสำรร่องรอยกำรบันทึกกำรทำงำนกลุม่ ของนักเรี ยน
๒.๓) เห็นควำมสำคัญและคุณค่ ำของกำรประกอบอำชีพสุจริต หมำยถึง กำรมี
ควำมสนใจตระหนักถึงประโยชน์และเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีของกำรประกอบอำชีพสุจริ ต พยำยำม
เรี ยนรู้เกี่ยวกับอำชีพสุจริ ตที่ตนสนใจ
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพสุจริ ต สนใจและเห็นคุณค่ำ และ
มีเจตคติที่ดีของกำรประกอบอำชีพสุจริต ใฝ่ หำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่สนใจ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๒๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

แสดงเหตุผลสนับสนุนอำชี พสุจริ ตได้ อย่ำงกว้ ำงขวำง ยึดมั่นในแนวทำงกำรประกอบ
อำชีพสุจริ ต เข้ ำร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอำชีพที่สนใจอยู่เสมอ และชักชวนให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำ
ร่ วมกิจกรรมด้ วย สำมำรถหำข้ อมูลจำกแหล่งเรี ยนรู้ ที่หลำกหลำยเกี่ ยวกับกำรประกอบ
อำชีพที่ตนสนใจ
แสดงเหตุผลสนับสนุนอำชีพสุจริ ตได้ อย่ำงกว้ ำงขวำง ยึดมัน่ ในแนวทำงกำรประกอบ
อำชีพสุจริ ต เข้ ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอำชีพที่สนใจบ่อยครัง้ สำมำรถหำข้ อมูลจำก
แหล่งเรี ยนรู้ ที่หลำกหลำยเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพที่ตนสนใจ
แสดงเหตุผลสนับสนุนอำชีพสุจริ ตได้ ยึดมั่นในแนวทำงกำรประกอบอำชีพสุจริ ต เข้ ำ
ร่ วมกิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวข้ องกับอำชี พ ที่ สนใจบำงครั ง้ สำมำรถหำข้ อมูลจำกแหล่งเรี ยนรู้
เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพที่ตนสนใจได้ บ้ำง
แสดงเหตุผลสนับสนุนอำชีพสุจริ ตได้ ยึดมั่นในแนวทำงกำรประกอบอำชีพสุจริ ต เข้ ำ
ร่ วมกิ จกรรมที่เ กี่ ยวข้ องกับอำชี พ ที่ สนใจน้ อยครั ง้ สำมำรถหำข้ อมูลจำกแหล่งเรี ยนรู้
เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพที่ตนสนใจได้ น้อย

๓

๒

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. ตรวจสอบร่องรอยกำรบันทึกกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์
๒. ตรวจสอบเอกสำรสรุปผลกำรปฏิบตั ิกิจกรรม
๓. รำยงำนคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
๒.๔) สำมำรถนำทรั พยำกร ข้ อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรทำงำน
อย่ ำงมีประสิทธิภำพ หมำยถึง กำรรู้จกั ใช้ ทรัพยำกร วัสดุอปุ กรณ์ ข้ อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมหรื อ
เทคโนโลยีมำใช้ พฒ
ั นำกระบวนกำรทำงำนโดยประหยัดเวลำ ค่ำใช้ จำ่ ยให้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำที่สดุ
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยนเลือกใช้ ทรัพยำกรที่เหมำะสม ประหยัด คุ้มค่ำ และสอดคล้ องกับท้ องถิ่น
นำข้ อมูล สำรสนเทศและเทคโนโลยีมำใช้ หรื อประยุกต์ใช้ ในกำรทำงำนให้ ค้ มุ ค่ำและเกิดประโยชน์สงู สุด
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

เลือกใช้ ทรัพยำกร วัสดุอปุ กรณ์ ข้ อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปัญญำ และเทคโนโลยี
มำใช้ ในกำรทำงำนให้ เกิดประโยชน์ คุ้มค่ำ ประหยัดเวลำ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรทำงำนได้
เหมำะสมกับงำนและสภำพท้ องถิ่น
เลือกใช้ ทรัพยำกรวัสดุอปุ กรณ์ ข้ อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปัญญำ และเทคโนโลยี
มำใช้ ในกำรทำงำนได้ เหมำะสมกับงำนและสภำพท้ องถิ่นแต่ได้ รับประโยชน์ไม่ค้ มุ ค่ำ

๓

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๒๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๒

เลือกใช้ ทรัพยำกรวัสดุอปุ กรณ์ ข้ อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปัญญำ และเทคโนโลยี
มำใช้ ในกำรทำงำนได้ เหมำะสมกับงำนแต่ไม่สอดคล้ องกับท้ องถิ่นและไม่ค้ มุ ค่ำ
เลือกใช้ ทรัพยำกรวัสดุอปุ กรณ์ ข้ อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปัญญำ และเทคโนโลยี
มำใช้ ในกำรทำงำนไม่เหมำะสมกับงำนและสภำพท้ องถิ่นใช้ ประโยชน์ได้ ไม่ค้ มุ ค่ำ

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. ประเมินผลงำนหรื อชิ ้นงำนโครงกำรที่ได้ รับมอบหมำยตำมสำระกำรเรี ยนรู้
๒. ประเมินจำกแผนงำนของโครงงำน
๓. สัมภำษณ์นกั เรี ยน เพื่อน ครู ถึงกำรวำงแผนใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ในกำรทำงำน

๓) สุขภำพอนำมัย
๓.๑) มีสุขภำพร่ ำงกำยแข็งแรง สมบูรณ์ ตำมวัย และมีบุคลิกภำพที่ดี หมำยถึง
มีร่ำงกำยที่สะอำดและแข็งแรง แต่งกำยสะอำด กิริยำมำรยำทสุภำพอ่อนน้ อม มีบคุ ลิกอ่อนโยน
ท่ำทำงคล่องแคล่ว เหมำะสมกับวัย
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน ปฏิบตั ติ นเพื่อให้ มีสขุ ภำพร่ำงกำยที่ส ะอำด แข็งแรงสมบูรณ์ มีควำม
สุภำพอ่อนน้ อม มีบคุ ลิกลักษณะอ่อนโยน ท่ำทำงคล่องแคล่วเหมำะสมกับวัย
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

มีสขุ ภำพร่ำงกำยแข็งแรง สะอำด สมบูรณ์ ลักษณะท่ำทำงคล่องแคล่ว ว่องไว เหมำะสม
กับวัย ใช้ คำพูด สุภำพ แสดงกิริยำมำรยำทเรี ยบร้ อย มีสมั มำคำรวะ ตลอดจน แต่งกำย
ได้ เหมำะสมกับกำลเทศะ ปฏิบตั จิ นเป็ นนิสยั เป็ นแบบอย่ำงที่ดีและแนะนำผู้อื่นได้
มีสขุ ภำพร่ำงกำยแข็งแรง สะอำด สมบูรณ์ ลักษณะท่ำทำงคล่องแคล่ว ว่องไว เหมำะสม
กับวัย ใช้ คำพูด สุภำพ แสดงกิริยำมำรยำทเรี ยบร้ อย มีสมั มำคำรวะ ตลอดจน แต่งกำย
ได้ เหมำะสมกับกำลเทศะ เป็ นแบบอย่ำงแก่ผ้ อู ื่นได้
มีสขุ ภำพร่ำงกำยแข็งแรง สะอำด สมบูรณ์ ลักษณะท่ำทำงคล่องแคล่ว ว่องไว เหมำะสม
กับวัย ใช้ คำพูด สุภำพแสดงกิริยำมำรยำทเรี ยบร้ อย มีสมั มำคำรวะ ตลอดจนแต่งกำย
ได้ เหมำะสมกับกำลเทศะ เป็ นแบบอย่ำงแก่ผ้ อู ื่นได้ เป็ นส่วนมำก
มีสุขภำพร่ ำงกำยแข็งแรง สะอำด สมบูรณ์ ลักษณะท่ำทำงคล่องแคล่ว ว่องไว
เหมำะสมกับวัย ใช้ คำพูด สุภำพ แสดงกิริยำมำรยำทเรี ยบร้ อย มีสมั มำคำรวะ ตลอดจน
แต่งกำยได้ เหมำะสมกับกำลเทศะเป็ นบำงครัง้

๓

๒

๑

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๒๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สำรวจร่องรอยกำรบันทึกสุขภำพกำรชัง่ น ้ำหนัก วัดส่วนสูงของนักเรี ยนตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
๒. สัมภำษณ์ครู เพื่อนนักเรี ยน
๓. สังเกตพฤติกรรมกำรแต่งกำย สุขภำพร่ำงกำย กิริยำมำรยำท และบุคลิกภำพของ
นักเรี ยน
๓.๒) มีสุขภำพจิตที่ดี หมำยถึง กำรที่นกั เรี ยนแสดงออกถึงควำมร่ำเริ งแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ให้ เกียรติผ้ อู ื่น มองโลกในแง่ดี มัน่ ใจในตนเอง มีควำมมัน่ คงทำงอำรมณ์และแสดงออกได้ อย่ำง
เหมำะสมกับวัย
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน แสดงออกถึงควำมร่ ำเริ งแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ให้ เกียรติผ้ อู ื่น
มีควำมรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น รู้จกั ควบคุมอำรมณ์ได้ เหมำะสมกับวัยและสถำนกำรณ์
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

มีควำมร่ำเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ เกียรติผ้ อู ื่น มีควำมมัน่ ใจในตนเอง มีควำม
มัน่ คงทำงอำรมณ์ มองควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในเชิงบวกและสร้ ำงสรรค์มีควำมรู้สกึ ที่
ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่นอย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่องจนเป็ นนิสยั ได้ รับกำรยอมรับจำกบุคคล
ทัว่ ไปให้ เป็ นแบบอย่ำงและแนะนำผู้อื่นได้
มีควำมร่ำเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมมัน่ ใจในตนเอง มีควำมมัน่ คงทำง
อำรมณ์ มองควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในเชิงบวก มีควำมรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น
อย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่องจนเป็ นนิสยั
มีควำมร่ ำเริ งแจ่มใส มีควำมมัน่ ใจในตนเอง มีควำมมัน่ คงทำงอำรมณ์ เข้ ำใจและ
ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น มีควำมรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่นเป็ นบำงครัง้
มีควำมร่ ำเริ งแจ่มใส แต่ขำดควำมมั่นใจในตนเอง อำรมณ์ ไ ม่มั่นคง ไม่ชอบกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น ถ้ ำไม่ตรงกับควำมคิดของตน

๓

๒
๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน เกี่ยวกับควำมมีจิตใจร่ ำเริ งแจ่มใส ควำมมั่นใจใน
ตนเอง ควำมรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น
๒. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ครู เพื่อนนักเรี ยน ผู้ปกครอง
๓. ศึกษำพฤติกรรมจำกแบบรำยงำนพฤติกรรมของนักเรี ยน

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๒๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๓.๓) มีสุขนิสัยที่ดี เป็ นผู้ท่ ีห่ำงไกลและปลอดจำกสิ่งเสพติด หมำยถึง กำรประพฤติ
ปฏิบตั ิตนเป็ นผู้มีสขุ ภำพพลำนำมัยที่ดีทงด้
ั ้ ำนร่ ำงกำย จิตใจ รู้ จกั หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม
รุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ ปั ญหำทำงเพศและสิ่งเสพติด
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนตำมสุขบัญญัติ เช่น กำรดูแลสุขภำพ กำรรู้จกั รักษำควำม
สะอำด กำรออกกำลังกำยสม่ำเสมอ กำรทำจิตใจให้ เบิกบำน กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่ำงมีควำมสุข เป็ น
ผู้ร้ ูจกั หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ ปั ญหำทำงเพศและสิ่งเสพติด
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

ดูแลรักษำสุขภำพของตนเองถูกต้ อง ครบถ้ วนตำมสุขบัญญัติของกระทรวงสำธำรณสุข
ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำสม่ำเสมอ เข้ ำร่ วมกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม
รุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ ปั ญหำทำงเพศและสิ่งเสพติด เป็ นที่ยอมรับว่ำเป็ นแบบอย่ำงที่ดี
และสำมำรถแนะนำให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ติ ำมได้
ดูแลรักษำสุขภำพของตนเองถูกต้ อง ครบถ้ วนตำมสุขบัญญัติของกระทรวงสำธำรณสุข ออก
กำลังกำยและเล่นกีฬำสม่ำเสมอ เข้ ำร่ วมกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง
โรค ภัย อุบตั เิ หตุ ปั ญหำทำงเพศและสิ่งเสพติด เป็ นที่ยอมรับว่ำเป็ นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผ้ อู ื่น
ดูแลรักษำสุขภำพของตนเองถูกต้ อง ครบถ้ วนตำมสุขบัญญัติของกระทรวงสำธำรณสุข
ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ เข้ ำร่วมกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค
ภัย อุบตั เิ หตุ ปั ญหำทำงเพศและสิ่งเสพติดสม่ำเสมอ
ดูแลรักษำสุขภำพของตนเองถูกต้ อง ครบถ้ วนตำมสุขบัญญัติของกระทรวงสำธำรณสุข
ออกกำลัง กำยและเล่น กี ฬ ำบ้ ำ ง เข้ ำร่ ว มกิจ กรรมที่หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม
รุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ ปั ญหำทำงเพศและสิ่งเสพติดแต่ไม่สม่ำเสมอ

๓

๒

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์และสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
๒. สัมภำษณ์ ครู เพื่อนนักเรี ยน ผู้ปกครอง คนงำน ภำรโรง
๓. ศึกษำรำยงำนพฤติกรรมของนักเรี ยน
๔. พิจำรณำรำงวัล เกียรติบตั ร หลักฐำนกำรเข้ ำแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ ประกอบ

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๒๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๔) ควำมประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญ
๔.๑) มีควำมซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีควำมรั บผิดชอบ และปฏิบัตติ น
ตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ควำมซื่อสัตย์ หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสม และตรงต่อควำมเป็ นจริ ง
ทำงกำย วำจำ ใจ ทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนตรงตำมควำมเป็ นจริ ง ทำตำมคำมัน่ สัญญำที่ให้ ไว้ ต่อ
ตนเองและผู้อื่น
ควำมมีระเบียบวินัย หมำยถึง กำรจัดระบบกำรดำเนินชีวิตและควำมสัมพันธ์ ใน
สังคมให้ เรี ยบร้ อยโดยมุ่งให้ นกั เรี ยน ประพฤติปฏิบตั ิตนตำมข้ อตกลง กฎข้ อบังคับ ระเบียบแบบแผน
และขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงำม เพื่อควำมสงบสุขในชีวิตของตนและควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ของสังคม
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตำมข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับของสถำบันกำรศึกษำและ
ของสังคม เพื่อกำรดำเนินชีวิตอย่ำงสงบสุข และมีสมั พันธภำพที่ดีในสังคม
ควำมรั บผิดชอบ หมำยถึง กำรมีควำมมุ่งมัน่ ตังใจปฏิ
้
บตั ิตนตำมบทบำทหน้ ำที่จน
บรรลุผลตำมควำมมุง่ หมำย ยอมรับผลกำรกระทำนันและพยำยำมปรั
้
บปรุงกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ให้ ดียิ่งขึ ้น
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน ปฏิบตั ิหน้ ำที่กำรงำนของตนในกำรศึกษำเล่ำเรี ยน มุ่งปฏิบตั ิให้
สำเร็จด้ วยดีทงในสถำนศึ
ั้
กษำ ครอบครัว และสังคม
ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบตั ิตน
ตำมหลักคำสอนของศำสนำที่ตนนับถือ เช่น กำรเป็ นผู้มีใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ กำรรู้จกั ให้ อภัย กำรไม่พดู ให้
ร้ ำยกัน มีควำมอดทนอดกลัน้ เป็ นต้ น
มุ่งเน้ น ให้ นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตำมหลักคำสอนของศำสนำที่ตนนับถื อ เพื่อกำรอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติสขุ
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

ยึดมัน่ ประพฤติปฏิบตั ิงำนตรงต่อควำมเป็ นจริ งทังกำย
้
วำจำ ใจ รักษำคำมัน่ สัญญำ
ยอมรับ และตังใจปฏิ
้
บตั ิตนตำมข้ อตกลง ระเบียบ กฎเกณฑ์ตำ่ ง ๆ เพื่อควำมสงบสุข
ตังใจศึ
้ กษำเล่ำเรี ยนและทำงำนที่ได้ รับมอบหมำย ทำให้ สำเร็ จตำมควำมมุ่งหมำย โดยไม่
ย่อท้ อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ ้น พยำยำมปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนและปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ ดียิ่งขึ ้น
โดยมุ่งหวังให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ประพฤติตน ตำมหลักคำสอนของศำสนำที่ตน
นับถืออย่ำงเคร่งครัด
เต็มใจประพฤติปฏิบตั ิงำนตรงต่อควำมเป็ นจริ งทังกำย
้
วำจำ ใจ รักษำคำมัน่ สัญญำ
ยอมรับ และตังใจปฏิ
้
บตั ิตนตำมข้ อตกลง ระเบียบกฎเกณฑ์ตำ่ ง ๆ เพื่อควำมสงบสุขของ
คนรอบข้ ำง ศึกษำเล่ำเรี ยนและทำงำนที่ได้ รับมอบหมำย ทำให้ สำเร็ จตำมควำมมุ่ง
หมำยโดยไม่ต้องมีใครบังคับ ประพฤติตนตำมหลักคำสอนของศำสนำที่ตนนับถืออย่ำง
สม่ำเสมอ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
๒๖

๓

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๒ ประพฤติปฏิ บัติงำนตรงต่อควำมเป็ นจริ งและรั กษำค ำมั่นสัญญำปฏิ บัติตำมข้ อตกลง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ตำ่ งๆ เมื่อมีคำสัง่ ศึกษำเล่ำเรี ยนและทำงำนที่ได้ รับมอบหมำยให้ สำเร็ จ
ลุล่วง โดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนและให้ เป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ประพฤติตนตำม
หลักคำสอนของศำสนำที่ตนนับถืออย่ำงเหมำะสม
๑ ประพฤติปฏิ บัติงำนตรงต่อควำมเป็ นจริ งและรั กษำสัญญำ ปฏิ บัติตนตำมข้ อตกลง
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ เมื่อควำมจำเป็ นบังคับเพื่อหวังจะได้ ประโยชน์ตอบแทน หรื อ
หลีกเลี่ยงกำรลงโทษ ศึกษำเล่ำเรี ยน ทำงำน ที่ได้ รับมอบหมำยด้ วยควำมจำเป็ น ทำ
ตำมที่บคุ คลอื่นทำ ประพฤติตนตำมหลักคำสอนของศำสนำที่ตนนับถือตำมควำมจำเป็ น
วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ครู เพื่อนนักเรี ยน ผู้ปกครอง
๒. พิจำรณำเกียรติบตั ร หรื อรำงวัลต่ำง ๆ
๓. สมุดบันทึกควำมดี
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๒) มีควำมกตัญญูกตเวที เสียสละ เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ บำเพ็ญประโยชน์ ต่อส่ วนรวม
และมีจิตสำธำรณะ
ควำมกตัญญูกตเวที หมำยถึง กำรปฏิบตั ิตนในกำรเอำใจใส่ดแู ลช่วยเหลือภำรกิจ
และกำรงำนของผู้มีพระคุณ ประพฤติและปฏิบตั ิตนตำมคำสัง่ สอน ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชู
ชื่อเสียงของหมูค่ ณะและวงศ์ตระกูล
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน ได้ ช่วยเหลือตอบแทนและปฏิบตั ิตนตำมคำสัง่ สอนของ ผู้มี
พระคุณ
ควำมเสียสละ เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ บำเพ็ญประโยชน์ ต่อส่ วนรวมและมีจิตสำธำรณะ
หมำยถึง กำรละควำมเห็นแก่ตวั รู้ จักแบ่งปั นช่วยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให้ ด้วยกำลังกำย
กำลังใจ กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญำ
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยนได้ ช่วยเหลือสังคมและบุคคลอื่นทังก
้ ำลังกำย กำลังใจ กำลังทรัพย์
กำลังสติปัญญำ เช่น กำรแบ่งปั นสิ่งของต่ำง ๆ ให้ แก่คนที่ควรให้ เมื่อมีโอกำส บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม มีจิตสำธำรณะ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๒๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

เอำใจใส่ดแู ล ช่วยเหลือกำรงำนผู้มีพระคุณอยูเ่ ป็ นประจำด้ วยควำมเต็มใจ มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงำน
ตำมคำสัง่ สอนของผู้มีพระคุณและบำเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ช่วยเหลือสังคมและ
บุคคลอื่นทังก
้ ำลังกำย กำลังใจ กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญำทุกครัง้ ที่มีโอกำส
พอใจที่ได้ ดแู ลช่วยเหลือกำรงำน ปฏิบตั ิตนตำมคำสัง่ สอนของผู้มีพระคุณ เต็มใจให้
ควำมช่วยเหลือสังคมและบุคคลอื่นตำมกำลังควำมสำมำรถทังก
้ ำลังกำย กำลังใจ กำลัง
ทรัพย์ กำลังสติปัญญำโดยไม่มีใครบังคับ
ดูแลช่วยเหลือกำรงำนของผู้มีพระคุณบำงโอกำส ปฏิบตั ิตนตำมคำสัง่ สอนของผู้มีพระคุณ
เมื่อถูกตักเตือนหรื อถูกบังคับ ช่วยเหลือสังคมและบุคคลอื่นเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคมได้
เป็ นบำงครัง้
ดูแลช่วยเหลือกำรงำนตลอดจนปฏิบตั ิตำมคำสัง่ สอนของผู้มีพระคุณด้ วยควำมจำเป็ น
หรื อหวังผลตอบแทนหรื อถูกบังคับ ช่วยเหลือผู้อื่นเป็ นบำงโอกำส

๓

๒

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ครู เพื่อนนักเรี ยน ผู้ปกครอง
๒. ตรวจสอบแฟ้มสะสมงำน และพิจำรณำเกียรติบตั ร หรื อรำงวัลต่ำง ๆ
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๓) รู้ จักประหยัด อดออม และใช้ ส่ ิงของอย่ ำงคุ้มค่ ำ หมำยถึง กำรรู้จกั ใช้ เวลำและ
ทรัพย์สินทังส่
้ วนตนและส่วนรวม ตำมควำมจำเป็ นให้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำสูงสุด และนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำรดำรงชีวิตให้ เหมำะสม
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยนใช้ เวลำ ทรัพย์สิน และทรัพยำกรทังส่
้ วนตนและส่วนรวมให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด รู้ จกั ซ่อมแซม บำรุงรักษำสิ่งของ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ให้ สำมำรถใช้ ได้ อย่ำงคุ้มค่ำ และ
นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำรดำรงชีวิตให้ เหมำะสม
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

รู้ จกั ใช้ เวลำ ทรัพย์สิน และทรัพยำกรทังส่
้ วนตนและส่วนรวมตำมควำมจำเป็ นให้ เกิด
ประโยชน์ คุ้มค่ำสูงสุด และนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำรดำรงชีวิตให้
เหมำะสม ได้ รับกำรยกย่องให้ เป็ นแบบอย่ำงที่ดี ให้ คนอื่นปฏิบตั ติ ำมได้
รู้จกั ใช้ เวลำ ทรัพย์สิน และทรัพยำกรทังส่
้ วนตนและส่วนรวมตำมควำมจำเป็ นให้ เกิด
ประโยชน์ คุ้มค่ำ และนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำรดำรงชีวิตให้ เหมำะสม
เป็ นแบบอย่ำงที่ดีให้ คนอื่นปฏิบตั ติ ำมได้

๓

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๒๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๒

รู้จกั ใช้ เวลำ ทรัพย์สิน และทรัพยำกรของส่วนตน และส่วนรวมให้ เกิดประโยชน์ และนำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำรดำรงชีวิตให้ เหมำะสมตำมที่ผ้ ใู หญ่แนะนำ เป็ น
แบบอย่ำงให้ คนอื่นปฏิบตั ิตำมได้ บ้ำง
รู้จกั ใช้ เวลำ ทรัพย์สิน และทรัพยำกรของส่วนตนและส่วนรวมให้ เกิดประโยชน์ และนำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำรดำรงชีวิตให้ เหมำะสม ก็ต่อเมื่อมีกำรกำหนด
ข้ อบังคับไม่สำมำรถเป็ นแบบอย่ำงให้ คนอื่นปฏิบตั ติ ำมได้

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ครู เพื่อนนักเรี ยน ผู้ปกครอง
๒. ประเมินจำกกำรสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
๔.๔) มีควำมเป็ นประชำธิปไตยและมีภำวะผู้นำ
ควำมเป็ นประชำธิปไตย หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผู้ที่มีคำรวะธรรม
ปั ญญำธรรม และสำมัคคีธรรม เพื่อกำรอยูร่ ่วมกันในสังคมได้ อย่ำงสันติสขุ
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน เคำรพสิทธิ รับฟั งควำมคิดเห็นของผู้อื่น ใช้ หลักเหตุผลในกำร
ตัดสินปั ญหำ ให้ ควำมร่วมมือในกำรทำงำน และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
ภำวะผู้นำ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรทำงำน หรื อดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ กล้ ำคิด
กล้ ำทำ กล้ ำตัดสินใจ ปรับทิศทำงกำรทำงำน กำกับติดตำมและพยำยำมสร้ ำงควำมมั่นใจให้ กับ
ผู้ร่วมงำนได้ ปฏิบตั งิ ำนจนสำเร็ จลุลว่ ง
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน กล้ ำคิด กล้ ำทำ กล้ ำตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผลในกำรเป็ นผู้นำ
ปฏิบตั ิงำน/ กิจกรรมให้ ได้ ผลดีทงในและนอกสถำนศึ
ั้
กษำ แสดงควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนให้
ก้ ำวหน้ ำ ยอมรับควำมคิดเห็นและควำมสำมำรถของผู้อื่น
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

สำมำรถอำนวยกำรในกำรปฏิบตั ิงำน/กิจกรรมในฐำนะผู้นำกิจกรรม ประธำนหรื อ
ผู้ร่วมงำนในห้ องเรี ยน สถำนศึกษำและหรื อนอกสถำนศึกษำให้ ไ ด้ รั บควำมส ำเร็ จ
ได้ ผ ลดีเ ยี่ ยมจนเป็ นที่ ยอมรั บจำกเพื่ อนนักเรี ยนทั่วไป ตลอดจนครู อ ำจำรย์แ ละ
บุคลำกรในสถำนศึก ษำ คิดริ เ ริ่ ม และเข้ ำร่ วมกิจ กรรมส่ง เสริ ม ประชำธิปไตยทังใน
้
สถำนศึกษำและชุมชนเป็ นปกติ เป็ นผู้กล้ ำคิด กล้ ำตัดสินใจแก้ ปัญหำต่ำง ๆ อย่ำงมี
เหตุผล แสดงควำมรับผิดชอบ ปฏิบตั ิงำนเพื่อส่วนรวมได้ เป็ นอย่ำงดี เคำรพสิทธิ และ
รับฟั งควำมคิดเห็นของผู้อื่น ประสำนสัมพันธ์ให้ เกิดควำมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้ คณะ
ผู้ร่วมงำนปฏิบตั งิ ำนด้ วยควำมรำบรื่ น และประสบควำมสำเร็จเป็ นอย่ำงดี

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๒๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๓

สำมำรถอำนวยกำรในกำรปฏิ บัติงำน/กิ จกรรมในฐำนะผู้นำกิ จกรรม ประธำนหรื อ
ผู้ร่วมงำนในห้ องเรี ยน สถำนศึกษำและในหรื อนอกสถำนศึกษำให้ ได้ รับควำมสำเร็ จ
ได้ ผลดีเป็ นที่ยอมรับของกลุม่ เพื่อนและครูอำจำรย์ เข้ ำร่วมกิจกรรมส่งเสริ มประชำธิปไตย
เป็ นประจำ เป็ นผู้กล้ ำคิด กล้ ำตัดสินใจแก้ ปัญหำต่ำง ๆ ตำมเหตุกำรณ์ ปฏิบตั ิงำนเพื่อ
ส่วนรวมได้ ผลดี เป็ นผู้เคำรพสิทธิและรับฟั งควำมคิดเห็นของผู้อื่นและร่ วมมือในกำร
ทำงำนกับคณะผู้ร่วมงำนได้ อย่ำงรำบรื่ นได้ รับควำมสำเร็จด้ วยดี
สำมำรถอำนวยกำรในกำรปฏิบตั ิงำน/กิจกรรมในฐำนะผู้นำกิจกรรม/ประธำน หรื อ
ผู้ร่วมงำนในห้ องเรี ยนและสถำนศึกษำได้ ผลดีพอใช้ เป็ นที่รับทรำบของเพื่อนและครู
อำจำรย์ เข้ ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยเป็ นบำงครัง้ เป็ นผู้กล้ ำคิด กล้ ำตัดสินใจ
ทำงำนเพื่อส่วนรวมได้ ผลดี น่ำพอใจ เคำรพสิทธิและรับฟั งควำมคิดเห็นของผู้ร่วมงำน
เป็ นบำงครัง้ ได้ ผลงำนดีพอควร
สำมำรถอำนวยกำรในกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ในฐำนะผู้นำกิจกรรม ประธำนหรื อ
ผู้ร่วมงำนได้ บอ่ ยครัง้ เข้ ำร่วมกิจกรรมเพื่อประชำธิปไตยเป็ นครัง้ ครำว ปฏิบตั ิงำนโดยอำศัย
ควำมคิดเห็นของตนเองเป็ นส่วนใหญ่ กำรตัดสินใจไม่อยูบ่ นพื ้นฐำนของกำรเป็ นเหตุเป็ นผล

๒

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์ครู เพื่อนนักเรี ยน
๒. พิจำรณำคำสัง่ แต่งตังกำรเป็
้
นประธำน กรรมกำรนักเรี ยน
๓. พิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน/กิจกรรมต่ำงๆ
๔.๕) มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ หมำยถึง
กำรประพฤติตนที่แสดงถึงควำมสำนึกและควำมภูมิใจในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และ
วัฒนธรรมของชำติ
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยนสำนึกและภูมิใจที่เกิดมำเป็ นคนไทย และแสดงควำมจงรักภัก ดีโดย
กำรบำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ทุกครัง้ ที่มีโอกำส
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

มี ควำมส ำนึกและภูมิ ใจที่ เกิ ดเป็ นคนไทย แสดงออกถึงควำมจงรั กภักดีโดยกำรท ำ
ประโยชน์ตอ่ สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริ ย์ ด้ วยควำมมุ่งมัน่ ศรัทธำ ชื่นชมยินดี
จนเป็ นแบบอย่ำงและแนะนำให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิได้
มี ควำมส ำนึกและภูมิ ใจที่ เกิ ดเป็ นคนไทย แสดงออกถึงควำมจงรั กภักดีโดยกำรท ำ
ประโยชน์ตอ่ สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริ ย์ ด้ วยควำมศรัทธำ ชื่นชมยินดีจนเป็ น
แบบอย่ำงแก่ผ้ อู ื่นได้

๓

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๓๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๒

มี ควำมส ำนึกและภูมิ ใจที่ เกิ ดเป็ นคนไทย แสดงออกถึงควำมจงรั กภักดีโดยกำรท ำ
ประโยชน์ตอ่ สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เมื่อมีผ้ แู นะนำ
มีควำมสำนึกและภูมิใจที่เกิดเป็ นคนไทย แสดงออกถึง ควำมจงรักภักดีโดยกำรทำ
ประโยชน์ตอ่ สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เมื่อถูกกำหนดให้ ทำ

๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ครู เพื่อนนักเรี ยน
๒. ประเมินจำกแฟ้มสะสมงำน
๓. พิจำรณำจำกภำพกิจกรรมของสถำนศึกษำในโอกำสต่ำง ๆ
๕) กำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม
๕.๑) ใช้ ภำษำไทยได้ อย่ ำงถู กต้ องและเหมำะสมตำมหลั กภำษำไทย หมำยถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรพูด อ่ำน เขียนภำษำไทยได้ อย่ำงถูกต้ องตำมหลักภำษำไทยและเหมำะสมกับกำลเทศะ
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน สำมำรถพูดและอ่ำนออกเสียงภำษำไทย คำควบกล ้ำได้
ถูกต้ องตำมอักขรวิธี และเขียนได้ ถกู ต้ องตำมหลักไวยำกรณ์และเหมำะสมกับกำลเทศะ
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

พูด อ่ำน และเขียนภำษำไทยได้ อย่ำงถูกต้ องตำมหลักไวยำกรณ์ ใช้ ถ้อยคำสำนวน
สละสลวย เข้ ำใจง่ำย เหมำะสมกับกำลเทศะจนเป็ นแบบอย่ำงและแนะนำผู้อื่นปฏิบตั ิ
ให้ ถกู ต้ องได้
พูด อ่ำน และเขียนภำษำไทยได้ อย่ำงถูกต้ องตำมหลักไวยำกรณ์ ใช้ ถ้อยคำสำนวน
สละสลวย เข้ ำใจง่ำย เหมำะสมกับกำลเทศะจนเป็ นแบบอย่ำงและแนะนำผู้อื่นปฏิ บตั ิ
ให้ ถกู ต้ องได้ เป็ นบำงครัง้
พูด อ่ำน และเขียนภำษำไทยได้ อย่ำงถูกต้ องตำมหลักไวยำกรณ์ ใช้ ถ้อยคำสำนวน
สละสลวย เข้ ำใจง่ำย เหมำะสมกับกำลเทศะจนเป็ นแบบอย่ำงได้
พูด อ่ำน และเขียนภำษำไทยได้ อย่ำงถูกต้ องตำมหลักไวยำกรณ์ ใช้ ถ้อยคำสำนวนไม่
สละสลวย เข้ ำใจยำกและไม่เหมำะสมกับกำลเทศะ

๓

๒
๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์นกั เรี ยน
๒. ประเมินจำกกำรพูด อ่ำนและเขียนเรื่ องรำวที่กำหนด
๓. พิจำรณำจำกเกียรติบตั รและรำงวัลต่ำง ๆ
๔. ผลงำนจำกกำรเขียนของนักเรี ยน
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๓๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๕.๒) มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็ นไทย หมำยถึง กำรแสดงควำมรัก ควำมหวงแหน
และชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นของตนเองและชำติไทย
มุ่งเน้ น ให้ นักเรี ยน แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็ นไทย คุ้มครอง
เผยแพร่ ดูแล ศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่นและชำติไทยให้ ดำรงอยูส่ ืบไป
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่นไทยและชำติไทย ร่ วมอนุรักษ์
เผยแพร่ และสืบทอดให้ ดำรงอยูส่ ืบไป พร้ อมทังสำมำรถเป็
้
นแบบอย่ำงกับผู้อื่นได้
แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของท้ องถิ่นและชำติไทย ร่วมอนุรักษ์
เผยแพร่ และรักษำให้ ดำรงอยูส่ ืบไป
แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของท้ องถิ่นและชำติไทย พยำยำม
อนุรักษ์ให้ ดำรงอยูส่ ืบไป
มีควำมภำคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่นและชำติไทยแต่ไม่ให้ ควำมสำคัญใน
กำรดูแลรักษำและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมให้ ดำรงอยูส่ ืบไป

๓
๒
๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ครู เพื่อนนักเรี ยน
๒. พิจำรณำร่องรอยหลักฐำนจำกแฟ้มสะสมงำน
๓. ประเมินจำกผลงำน / โครงกำร
๔. ตรวจสอบกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมของสถำนศึกษำและชุมชน
๕.๓) มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ และใช้ ทรั พยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อม
ที่มีอยู่ให้ ย่ ังยืน หมำยถึง กำรรู้จกั ใช้ และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อมอย่ำง
คุ้มค่ำ และพัฒนำให้ เกิดประโยชน์อย่ำงยัง่ ยืน
มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยน เห็นคุณค่ำและรู้ จักใช้ ทรัพยำกร พลังงำน สิ่งแวดล้ อม
อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ อย่ำงถนอมรักษำให้ ใช้ ได้ นำนและเกิดประโยชน์มำกที่สุด รู้ จักบูรณะ
ซ่อมแซมหรื อปรับเปลี่ยนของใช้ เก่ำหรื อหมดสภำพกำรใช้ งำนมำใช้ ใหม่ เพื่อลดกำรทำลำยสิ่งแวดล้ อม
เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำรงชีวิตและพัฒนำให้ ยงั่ ยืน
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

รักษำและรู้จกั ใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อมอย่ำงคุ้มค่ำ สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนของเก่ำที่ใช้ แล้ วนำมำใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ เป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรส่งเสริ ม
และรณรงค์ในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมให้ ยงั่ ยืน
รักษำและรู้ จักใช้ ทรั พยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่ง แวดล้ อมให้ เกิ ดประโยชน์
สำมำรถปรับเปลี่ยนของเก่ำที่ใช้ แล้ วนำมำใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ร่ วมรณรงค์ในกำร
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้ อมด้ วยควำมเต็มใจ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
๓๒

๓

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๒

รักษำและรู้ จักใช้ ทรั พยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่ง แวดล้ อมให้ เกิ ดประโยชน์
สำมำรถปรับเปลี่ยนของเก่ำที่ใช้ แล้ วนำมำใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในบำงโอกำส
รักษำและรู้ จักใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติพลังงำนและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดประโยชน์ตำม
ควำมจำเป็ นและตำมคำแนะนำของผู้อื่น
วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. สัมภำษณ์นกั เรี ยน ครู เพื่อนนักเรี ยน
๒. ประเมินผลจำกผลงำนโครงกำร / กิจกรรม
๓. พิจำรณำร่องรอยหลักฐำนจำกเอกสำรอื่น ๆ เช่น แฟ้มสะสมงำน
๔. ตรวจสอบกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมของสถำนศึกษำและชุมชน

๑

๕.๒.๒ กิจกรรม/ผลงำนดีเด่ นของนักเรี ยน (ตำมแบบ พร.๑ ข้ อ ๒)
ขอบเขตในกำรพิจำรณำกิจกรรมหรื อผลงำนดีเด่นของนักเรี ยน ให้ กรรมกำรพิจำรณำ
ตำมเกณฑ์กำรประเมิน ๔ ประกำร คือ คุณประโยชน์ คุณภำพ ควำมคิดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ และกำร
เผยแพร่ผลงำน ทุกประกำรต้ องมีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน
 ตัวอย่ ำง กิจกรรม/ผลงำนดีเด่ น
- กิจกรรม เช่น กำรเป็ นประธำนนักเรี ยน หรื อกรรมกำรนักเรี ยน ประธำนชุมนุม ผู้นำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ผู้นำเยำวชน ยุวเกษตรกร ผู้แทนเยำวชนเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม ผู้แทนเยำวชนต่อต้ ำน
ยำเสพติด เป็ นต้ น
- ผลงำนดีเ ด่น เป็ นผลงำนหรื อผลผลิต ที่เกิดจำกควำมสำมำรถด้ ำนต่ำง ๆ เช่น
ด้ ำนวิชำกำร กี ฬำ ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ งำนประดิษฐ์ งำนช่ำงฝี มือ ด้ ำนเทคโนโลยี เป็ นต้ น ที่มี
ควำมดีเด่นจนเป็ นที่ยอมรับ ได้ รับคัดเลือกเข้ ำประกวดแข่งขันในระดับสถำนศึกษำ ชุมชน อำเภอ เขต
พื ้นที่กำรศึกษำ จังหวัด ภูมิภำค ระดับประเทศ หรื อนำนำประเทศ
กำรประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเด่ นของนักเรี ยน ให้ กรรมกำรประเมินพิจำรณำ
กิจกรรม/ผลงำนดีเด่นที่นักเรี ยนนำเสนอเพียง ๓ ชิน้ (หำกมีมำกกว่ำให้ ใช้ พิจำรณำเป็ นส่วนประกอบ)
โดยพิจำรณำกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นจำกสิ่งที่ปรำกฏ ๔ ประกำร คือ ๑) คุณประโยชน์ ๒) คุณภำพ
๓) ควำมคิดริเริ่มสร้ ำงสรรค์ ๔) กำรเผยแพร่ผลงำน ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี ้
๑) คุณประโยชน์ หมำยถึง กิจกรรมหรื อผลงำนนันก่
้ อให้ เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชี วิต
สภำวะแวดล้ อม และเสริ มสร้ ำงควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำแก่กิจกำรเพื่อส่วนรวมในกลุ่มนักเรี ยน สถำนศึกษำ
ชุมชน อำเภอ เขตพื ้นที่กำรศึกษำ จังหวัด ภูมิภำค ระดับประเทศ หรื อนำนำประเทศ

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๓๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๒) คุณภำพ หมำยถึง กิจกรรมหรื อผลงำนนันประสบควำมส
้
ำเร็ จ มีประสิทธิภำพ มัน่ คง
เป็ นแบบอย่ำงที่ดี ได้ รับคัดเลือกส่งเข้ ำประกวดแข่งขัน สำมำรถสร้ ำงชื่อเสียงได้ รับกำรยอมรับ และ
ไว้ วำงใจจำกกลุ่มเพื่อนนักเรี ยน ตลอดจนครูอำจำรย์และบุคคลทัว่ ไป ทังในระดั
้
บสถำนศึกษำ ชุมชน
อำเภอ เขตพื ้นที่กำรศึกษำ จังหวัด ภูมิภำค ระดับประเทศ หรื อนำนำประเทศ
๓) ควำมคิดริ เริ่ ม สร้ ำ งสรรค์ หมำยถึง กิจ กรรมหรื อผลงำนนัน้ เกิดจำกกำร
รวบรวม ผสมผสำน เชื่อมโยงควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมที่หลำกหลำยมำสร้ ำงเป็ นควำมรู้ใหม่ด้วย
ตนเองอย่ำงมีหลักเกณฑ์ พัฒนำและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
๔) กำรเผยแพร่ หมำยถึง กิจกรรมหรื อผลงำนนัน้ ได้ มีกำรถ่ำยทอด ให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนักเรี ยน สถำนศึกษำ ชุมชน อำเภอ เขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
จังหวัด ภูมิภำค ระดับประเทศ หรื อนำนำประเทศ

กำรให้ ระดับคะแนนกิจกรรมและผลงำนดีเด่ นของนักเรี ยน มีวิธีพิจำรณำ
ดังนี ้
๑.๑) คุณประโยชน์
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

กิจกรรมที่ ปฏิ บตั ิและหรื อผลงำนที่ นำเสนอก่อให้ เกิ ดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตหรื อสภำวะ
แวดล้ อม หรื อเสริมสร้ ำงควำมเจริญก้ ำวหน้ ำแก่กิจกำรส่วนรวม กลุ่มเพื่อนนักเรี ยน ได้ รับผลดี
มีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนเป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศ หรื อนำนำประเทศ
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิและหรื อผลงำนที่นำเสนอก่อให้ เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตหรื อสภำวะ
แวดล้ อม หรื อเสริ มสร้ ำงควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำแก่กิจกำรส่วนรวม กลุ่มเพื่อนนักเรี ยน ได้ รับ
ผลดี มีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนเป็ นที่ยอมรับในระดับจังหวัด หรื อภูมิภำค
กิจกรรมที่ปฏิบตั แิ ละหรื อผลงำนที่นำเสนอก่อให้ เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตหรื อสภำวะ
แวดล้ อม หรื อเสริมสร้ ำงควำมเจริญแก่กิจกำรส่วนรวม กลุม่ เพื่อนนักเรี ยน ได้ รับผลดี
มีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนเป็ นที่ยอมรับในระดับอำเภอ หรื อเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
กิจกรรมที่ปฏิบตั แิ ละหรื อผลงำนที่นำเสนอก่อให้ เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตหรื อสภำวะ
แวดล้ อ ม หรื อ เสริ ม สร้ ำงควำมเจริ ญ แก่ กิ จ กำรส่ ว นรวม กลุ่ม เพื่ อ น และนักเรี ยน
ได้ รับผลดีมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน เป็ นที่ยอมรับในระดับสถำนศึกษำ ในกลุม่ สถำนศึกษำ
หรื อในชุมชน

๓

๒

๑

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๓๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๑.๒) คุณภำพ
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

กิจกรรมที่ปฏิบตั แิ ละหรื อผลงำนที่นำเสนอประสบควำมสำเร็ จและมีประสิทธิภำพ เป็ น
แบบอย่ำงที่ดีหรื อสำมำรถสร้ ำงชื่อเสียงจำกกำรเข้ ำประกวดหรื อแข่ง ขัน ได้ รับ รำงวัล
เป็ นที่ยอมรับ และได้ รับควำมไว้ วำงใจในระดับประเทศ หรื อนำนำประเทศ
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิและหรื อผลงำนที่นำเสนอประสบควำมสำเร็ จและมีประสิทธิภำพ เป็ น
แบบอย่ำงที่ดี หรื อสำมำรถสร้ ำงชื่อเสียงจำกกำรเข้ ำประกวดหรื อแข่งขันได้ รับรำงวัลเป็ น
ที่ยอมรับและได้ รับควำมไว้ วำงใจในระดับจังหวัด หรื อภูมิภำค
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิและหรื อผลงำนที่นำเสนอประสบควำมสำเร็ จ และมีประสิทธิภำพ
หรื อได้ รับคัดเลือกเป็ นผู้แทนเข้ ำประกวดหรื อแข่งขัน ในระดับอำเภอ หรื อเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ
กิจกรรมที่ปฏิบตั แิ ละหรื อผลงำนที่นำเสนอประสบควำมสำเร็ จและมีประสิทธิภำพ โดย
ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นผู้แทนเข้ ำประกวดหรื อแข่งขันในระดับ สถำนศึก ษำ ในกลุ่ม
สถำนศึกษำ หรื อในชุมชน

๓

๒

๑

๑.๓) ควำมคิดริเริ่มสร้ ำงสรรค์
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

กิจกรรมที่ปฏิบตั ิและหรื อผลงำนที่นำเสนอเกิดจำกกำรเชื่อมโยงควำมรู้กบั ประสบกำรณ์
เดิมของตนเองมำสร้ ำงเป็ นควำมรู้ใหม่ตำมควำมคิดของตนเองอย่ำงมีหลักเกณฑ์ มี
ควำมคิดริเริ่มและพัฒนำสิ่งใหม่ที่มีรำยละเอียดและซับซ้ อน มีผลงำนแปลกใหม่ที่เป็ น
ประโยชน์ โดยสำมำรถบอกรำยละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบตั ิหรื อผลงำนที่นำเสนอได้
ชัดเจนน่ำเชื่อถือ
กิจกรรมที่ปฏิบตั แิ ละหรื อผลงำนที่นำเสนอเกิดจำกกำรเชื่อมโยงควำมรู้กบั
ประสบกำรณ์เดิมของตนเองมำสร้ ำงเป็ นควำมรู้ใหม่ตำมควำมคิดของตนเอง ริเริ่มและ
พัฒนำสิ่งใหม่ที่ไม่ซบั ซ้ อน มีผลงำนแปลกใหม่ที่เป็ นประโยชน์ โดยสำมำรถบอก
รำยละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบตั หิ รื อผลงำนที่นำเสนอได้

๓

๒

กิจกรรมที่ปฏิบตั แิ ละหรื อผลงำนที่นำเสนอเกิดจำกกำรเชื่อมโยงควำมรู้ ของตนเองกับ
ประสบกำรณ์เดิมสร้ ำงเป็ นควำมรู้ใหม่ ผนวกกับกำรชี ้แนะของผู้อื่นบำงส่วน ริ เริ่ มและ
พัฒนำสิ่งใหม่ที่ไม่ซบั ซ้ อน มีผลงำนที่เป็ นประโยชน์ โดยสำมำรถบอกรำยละเอียดของ
กิจกรรมที่ปฏิบตั หิ รื อผลงำนที่นำเสนอได้

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๓๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๑

กิ จ กรรมที่ ป ฏิ บัติ แ ละหรื อ ผลงำนที ่น ำเสนอเกิด จำกกำรเชื่ อ มโยงควำมรู้ กั บ
ประสบกำรณ์เดิมของตนเองสร้ ำงเป็ นควำมรู้ใหม่ผนวกกับกำรชี ้แนะของผู้อื่นเป็ นส่วน
ใหญ่ ริเริ่มและพัฒนำ สิ่งใหม่ที่ไม่ซบั ซ้ อน โดยสำมำรถบอกรำยละเอียดของกิจกรรม
ที่ปฏิบตั หิ รื อผลงำนที่นำเสนอได้

๑.๔) กำรเผยแพร่
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๔

กิจกรรมที่ปฏิบตั แิ ละหรื อผลงำนที่นำเสนอได้ มีกำรเผยแพร่ ผ่ำนสื่อในระดับประเทศหรื อ
นำนำประเทศ
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิและหรื อผลงำนที่นำเสนอได้ มีกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อในระดับจังหวัด หรื อ
ภูมิภำค
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิและหรื อผลงำนที่นำเสนอได้ มีกำรเผยแพร่ ผ่ำนสื่อในในระดับอำเภอ
หรื อเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
กิ จ กรรมที่ ป ฏิ บัติ แ ละหรื อ ผลงำนที่ น ำเสนอได้ มี ก ำรเผยแพร่ ผ่ ำ นสื่ อ ในระดับ
สถำนศึกษำ ในกลุม่ สถำนศึกษำ หรื อในชุมชน

๓
๒
๑

วิธีกำรประเมินและแหล่ งข้ อมูล
๑. พิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำรคำสัง่ แต่งตัง้ เกียรติบตั ร รำงวัลจำกกำรประกวดกำร
แข่งขันต่ำง ๆ
๒. สัมภำษณ์กลุม่ เพื่อนนักเรี ยน ผู้ร่วมงำน / กิจกรรม ครู
๓. วิเครำะห์จำกรำยงำนผลกำรทำงำน กิจกรรม โครงกำร ผลงำนต่ำง ๆ
๔. กำรนำเสนอผลงำน

๕.๓ กำรสรุ ปผลกำรประเมินของนักเรี ยนเพื่อรั บรำงวัลพระรำชทำน (ตำม
แบบ พร.๒)
ให้ สรุ ปข้ อคิดเห็นของคณะกรรมกำรที่มีต่อนักเรี ยนที่เข้ ำรับกำรประเมินว่ำเพรำะเหตุใด
จึงเห็นว่ำนักเรี ยนที่เสนอมำนี ้สมควรได้ รับรำงวัลพระรำชทำน หรื อรำงวัลชมเชย

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๓๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๖. ขัน้ ตอนกำรจัดทำคะแนนและเกณฑ์ กำรพิจำรณำ
คัดเลือก
๖.๑ ขัน้ ตอนกำรจัดทำคะแนน
เมื่อคณะกรรมกำรประเมินแต่ละคนให้ คะแนนตำมรำยกำรในแบบประเมินของตนและ
รวมคะแนนแต่ละด้ ำนไว้ แล้ วให้ ประธำนและคณะกรรมกำรประเมินอภิปรำยร่วมกันให้ ได้ ข้อยุติ และ
สรุปผลกำรประเมินในแบบสรุปผล (อยูแ่ ผ่นหลังสุดของแบบประเมิน) ดังนี ้
๑. ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแต่ละด้ ำนของกรรมกำรแต่ละคน
๒. ผลรวมของคะแนนแต่ละรำยกำรของกรรมกำรทังชุ
้ ด
๓. หำค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินคุณลักษณะพื ้นฐำน เพื่อประเมินกำรผ่ำนเกณฑ์ข้อที่ ๑
โดยกำรนำคะแนนของกรรมกำรแต่ละคนมำรวมกันเป็ นคะแนนผลรวมของแต่ละรำยกำรจำกข้ อ ๒
ตัง้ หำรด้ วยผลคูณของจำนวนกรรมกำรทังหมดกั
้
บจำนวนรำยกำรประเมินของข้ อนัน้ ๆ (ใช้ ทศนิยม ๒
ตำแหน่ ง ไม่ ปัดเศษ)
ตัวอย่ ำง รำยกำรที่ ๑.๑ ได้ คะแนนรวม ๕๖ จำนวนกรรมกำร ๕ คน จำนวนข้ อย่อย
๓ ข้ อ ได้ เท่ำกับ ๕๖  (๕  ๓) = ๓.๗๓
๔. นำค่ำเฉลี่ยแต่ละรำยกำร (ผลจำกข้ อ ๓) รำยกำรที่ ๑.๑ ถึง ๑.๕ มำรวมกัน แล้ วหำร
ด้ วย ๕ ได้ เป็ นค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินด้ ำนคุณลักษณะพื ้นฐำน (A)
ตัวอย่ ำง ค่ำเฉลี่ยรำยกำรที่ ๑.๑ ถึงรำยกำรที่ ๑.๕ เท่ำกับ
๓.๗๒ + ๓.๘๕ + ๔.๐๐ + ๓.๘๐ + ๓.๗๓ / ๕ = ๓.๘๒
๕. หำค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินกิจกรรม/ผลงำนดีเด่น เช่นเดียวกับข้ อ ๓
๖. นำค่ำเฉลี่ยแต่ละรำยกำร (ผลจำกข้ อ ๕) รำยกำรที่ ๑ ถึง รำยกำรที่ ๓ มำรวมกัน
แล้ วหำรด้ วย ๓ ได้ เป็ นค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินกิจกรรมหรื อดีเด่น (B)
ตัวอย่ ำง ค่ำเฉลี่ยรำยกำรที่ ๑ ถึงรำยกำรที่ ๓ เท่ำกับ ๓.๗๕+ ๓.๕๐+๓.๔๐ /๓ = ๓.๕๕
๗. หำค่ำ คะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรี ยนโดยนำผลรวมของค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินด้ ำน
คุณลักษณะพื ้นฐำน (A) รวมกับค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินกิจกรรมหรื อดีเด่น (B) หำรด้ วย ๒
ตัวอย่ ำง ค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินด้ ำนคุณลักษณะพื ้นฐำน + ค่ำเฉลี่ยของกำรประเมิน
กิจกรรมหรื อดีเด่น เท่ำกับ ๓.๘๒ + ๓.๕๕ = ๓.๖๘
จำกนัน้ นำผลไปใช้ ในกำรพิจำรณำและอภิปรำยเพื่อคัดเลือ กนักเรี ยน ว่ำสมควรเสนอให้
เข้ ำรับรำงวัลพระรำชทำน หรื อสมควรได้ รับรำงวัลชมเชย และคณะกรรมกำรจะต้ องสรุปควำมคิดเห็น
ในภำพรวมว่ำเหตุใดนักเรี ยนจึงสมควรได้ รับรำงวัลนัน้
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๓๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ตัวอย่ ำง สรุปกำรให้ คะแนนของคณะกรรมกำรในแบบ พร. ๑
สรุปผลกำรประเมินเด็กชำยวินัย ใจเที่ยง จำกคณะกรรมกำร ๕ คน แสดงในตำรำง ดังนี ้
รำยกำรประเมิน
(จำนวนรำยกำร)

คะแนนของกรรมกำรคนที่ ผลรวมของ ค่ ำเฉลี่ยแต่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

คะแนนแต่
หมำยเหตุ
ละรำยกำร
ละรำยกำร

๑. คุณลักษณะพืน้ ฐำน (๑๘ ข้ อ)
๑.๑ กำรศึกษำเล่ำเรี ยน (๓ ข้ อ)

๑๑ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๑๑

๕๖

๓.๗๓

 ๕๖/(๕ x๓)

๑.๒ กำรมีทกั ษะในกำรจัดกำรและกำร
ทำงำน (๔ ข้ อ)

๑๖ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๖

๗๗

๓.๘๕

 ๗๗/(๕ x๔)

๑.๓ สุขภำพอนำมัย (๓ ข้ อ)

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒

๖๐

๔.๐๐

๑.๔ ควำมประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม
(๕ ข้ อ)

๒๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๙๕

๓.๘๐

๑.๕ กำรอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้ อม (๓ ข้ อ)

๑๑ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๒

๕๖

๓.๗๓

รวมคะแนนคุณลักษณะพืน้ ฐำน ๗๐ ๖๒ ๗๐ ๗๑ ๗๑

๓๔๔

๓.๘๒

 A
 ๗๕/(๕ x๔)

๒. กิจกรรม /ผลงำนดีเด่ น (๑๒ ข้ อ)
๒.๑ รำยกำรที่ ๑ (๔ ข้ อ)

๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๖

๗๕

๓.๗๕

๒.๒ รำยกำรที่ ๒ (๔ ข้ อ)

๑๔ ๑๕ ๑๓ ๑๔ ๑๔

๗๐

๓.๕๐

๒.๓ รำยกำรที่ ๓ (๔ ข้ อ)

๑๔ ๑๔ ๑๒ ๑๔ ๑๔

๖๘

๓.๔๐

รวมคะแนนกิจกรรม /ผลงำนดีเด่ น ๔๒ ๔๔ ๔๐ ๔๓ ๔๔

๒๑๓

๓.๕๕

คะแนนเฉลี่ยรวม (A + B) / ๒ ๓.๖๘



 C

(๓.๘๒ + ๓.๕๕) / ๒ = ๓.๖๘
เมื่อพิจำรณำคะแนนของเด็กชำยวินยั ใจเที่ยง พบว่ำคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะพื ้นฐำน (A)
และคะแนนกิจกรรม/ผลงำนดีเด่น (B) ผ่ำนเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่ำ ๓.๐๐ ทัง้ ๒ ด้ ำน) และเมื่อนำคะแนน
เฉลี่ย ทัง้ ๒ ด้ ำนมำหำค่ำเฉลี่ย ผลกำรประเมินได้ ๓.๖๘ (C) แสดงว่ำ ผ่ำ นเกณฑ์ก ำรรับ รำงวัล
พระรำชทำน (เพรำะได้ ค่ำเฉลี่ยสูง กว่ำ ๓.๕๐) สรุ ป ได้ ว่ ำ เด็ก ชำยวินัย ใจเที่ยง มีสิทธิ์ได้ รับ
รำงวัลพระรำชทำน ถ้ ำเป็ นผู้ได้ คะแนนสูงที่สุดในกลุ่มผู้แข่ งกันกลุ่มเดียวกัน
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คู่มอื การประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๖.๒ เกณฑ์ กำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อรั บรำงวัลพระรำชทำน และ
รำงวัลชมเชย
นักเรี ยนที่มีสิทธิ์รับรำงวัลพระรำชทำน จะต้ องผ่ำนเกณฑ์ ดังนี ้
๑. ได้ ค ะแนนกำรประเมิน คุณ ลัก ษณะพื น้ ฐำนเฉลี่ ย แต่ล ะข้ อ (ในแบบ พร.๑)
ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๐๐ และได้ คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่ำ ๓.๐๐
๒. ได้ ค ะแนนกิ จ กรรม/ผลงำนดีเ ด่น เฉลี่ ย แต่ล ะข้ อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ำ กว่ำ
๒.๐๐ และได้ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้ อไม่ต่ำกว่ำ ๓.๐๐
๓. ได้ คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพื ้นฐำนกับคะแนนกิจกรรม/ผลงำนดีเด่น (ใน
แบบ พร.๑) ไม่ต่ำกว่ำ ๓.๕๐
๔. ได้ คะแนนเฉลี่ยรวมจำกกรรมกำรทุกคนสูงสุด และได้ รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด
จำกกรรมกำรแต่ละคนเกินกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำรที่ทำกำรประเมิน
นักเรี ยนที่มีสิทธิ์รับรำงวัลชมเชย
นักเรี ยนที่ได้ รับกำรคัดเลือกเป็ นลำดับที่ ๒ และ ๓ จะได้ รับรำงวัลชมเชย (มี ๒ รำงวัล)
ซึง่ ต้ องผ่ำนกำรคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อผ่ำนเกณฑ์ ต่อไปนี ้
๑.ได้ คะแนนกำรประเมินคุณลักษณะพื ้นฐำนเฉลี่ยแต่ละข้ อ (ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ำกว่ำ
๒.๐๐ และได้ คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่ำ ๓.๐๐
๒.ได้ คะแนนกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้ อ (ในแบบ พร.๑)ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๐๐
และได้ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้ อไม่ต่ำกว่ำ ๓.๐๐
หมำยเหตุ
๑. คณะกรรมกำรประเมินที่ดำเนินกำรประเมินในแต่ละขันตอนจะต้
้
องตัดสินผลกำร
คัดเลือก พร้ อมทังส่
้ งเอกสำรประกอบมำให้ ครบถ้ วน
๒.ให้ คณะกรรมกำรตัดสินผลกำรคัดเลือกสรุ ปบันทึกผลกำรคัดเลือกลงในแบบสรุ ป
พฤติกรรมและผลงำนดีเด่นของนักเรี ยน
๓. คณะกรรมกำรอำนวยกำรคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพื่อรับ
รำงวัลพระรำชทำน จะเป็ นผู้พิจำรณำตัดสินผลกำรคัดเลือกทุกระดับ ทุกขนำด เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ำย
แล้ วจึงเสนอผลให้ กระทรวงศึกษำธิกำรลงนำมและประกำศผลต่อไป
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