












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายการเอกสารที่คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบนั น าสง่คณะอนุกรรมการประเมินฯ ระดับเขต 
1. แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
2. แบบรายงาน ก. 
3. แบบรายงาน ข. 
4. แบบ พร.1 ก. 
5. แบบ พร.2 ก. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินนักศกึษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดบัอุดมศึกษา 

(ส าหรับคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน) 



แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

(ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองแบบเสนอชื่อ) 
 
ขนาดสถานศึกษา    
         [   ]  เล็ก    จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี..................คน 
         [   ]  กลาง  จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี..................คน   
         [   ]  ใหญ ่  จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี..................คน 

ประเภทความพิการ* เฉพาะนักศึกษาพิการ  

         [   ] ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ [   ] ความบกพร่องทางการได้ยิน [   ] ความบกพร่องทางการเห็น   
        [   ] ความบกพร่องทางสติปัญญา [   ] ความบกพร่องทางการเรียนรู้  [   ] ความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
         [   ] ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ [  ] บุคคลออทิสติก [   ] บุคคลพิการซ  าซ้อน     

1. ชื่อ – สกุล ............................................อายุ .......... ......... ปี    ชั นปีที่ .......... สาขา....................................... 
 คณะ .......................................................... เกรดเฉลี่ย ................................................... ............................... 
      โทรศัพท์...................................................E-mail………………………………………………………...........……………… 
2. ชื่อสถานศึกษา ................................................ ........................................ ถนน .............................................. 
 ต าบล ..................................................... อ าเภอ ..................................... จังหวัด ......................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ...................................... โทรศัพท์ ..... .................................. โทรสาร ..................................... 
3. ที่พักปัจจุบัน เลขที่ .................... ถนน ...................................... ต าบล/แขวง ............................................... 
 อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................ 
 โทรศัพท์ ....................................................................... โทรสาร ......................... .......................................... 
4. ชื่อ – สกุล บิดา ........................................................ อาชีพ.................................. ......................................... 
 โทรศัพท์ ........................................................................ โทรสาร .................................................................. 
 ชื่อ – สกุล มารดา .................................................... อาชีพ................................. .......................................... 
 โทรศัพท์ ....................................................................... โทรสาร .. ................................................................. 
 ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง ..................................................... อาชีพ..................................................................... 
 โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ...................................... (กรณีท่ีไม่ได้อาศัยกับบิดา – มารดา) 
 ชื่อ – สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ............................................................ โทรศัพท์........................................ ....... 
 ชื่อ – สกุล เพ่ือนนักศึกษา ................................................................โทรศัพท์......................................... ....... 
 ชื่อ – สกุล เพ่ือนนักศึกษา ................................................................โทรศัพท์................................................ 
5.  พฤติกรรมและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักศึกษา ที่ควรได้รับรางวัลพระราชทาน 
 .........................................................................................................................................................................  
     ......................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................. ............................ 

6.  ข้อคิดเห็นของผู้เสนอ 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................. ............................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................. ............................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................. ............................ 
 

 

รูปถ่าย 
นักศึกษา 



 

7.  สถานที่ติดต่อของผู้เสนอ 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
  โทรศัพท์.........................โทรสาร.........................E-mail………………………………………….. 
 

                                                                   ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอ 
                                                                   (.......................................................................)  
                                                                   ต าแหน่ง........................................................... 
                                                                   หน่วยงาน......................................................... 

8.  ข้อคิดเห็นของผู้รับรอง 

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

9. สถานที่ติดต่อของผู้รับรอง 

 ........................................................................................... ................................................................. 
 ....................................................................... ........................................................................ ............. 
 โทรศัพท์..................................โทรสาร.........................E-mail…………………………………………………… 

 

                                                                   ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง 
                                                                   (.......................................................................)  
                                                                   ต าแหน่ง    อธิการบดี** 
                                                                   หน่วยงาน......................................................... 
 

หมายเหตุ       * เฉพาะนักศึกษาพิการ 
                    **อธิการบดี/รองอธิการบดีที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเป็นผู้ลงนามรับรองเท่านั น 
 
                    สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค  สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนนักศึกษาไม่เกิน  3,000 คน 
      สถานศึกษาขนาดกลาง มีจ านวนนักศึกษาตั งแต่ 3,001 ถึง 12,000 คน 
      สถานศึกษาขนาดกลางใหญ่ มีจ านวนนักศึกษาตั งแต ่12,001 คนขึ นไป 

                    สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนนักศึกษาไม่เกิน  5,000 คน 
           สถานศึกษาขนาดกลาง มีจ านวนนักศึกษาตั งแต ่5,001 ถึง 15,000 คน 
           สถานศึกษาขนาดใหญ ่มีจ านวนนักศึกษาตั งแต่ 15,001 คนขึ นไป 

 



 
แบบรายงาน ก. 

แบบรายงานตนเองของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
(นักศึกษา นักศึกษาพิการ เป็นผู้จัดท าแบบรายงานด้วยตนเองเท่านั น) 

 
************************************************* 

 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน 

ขนาดสถานศึกษา  [   ]  เล็ก  [   ]  กลาง   [   ]  ใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
                                  

                                                                                 ลงชื่อ...................................................................(นักศึกษา) 

                                         (..................................................................) 
                                                       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............ 

 
 
 
 

 



แบบรายงาน ข. 
แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น 

ของนักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
(กรรมการฯ ระดับสถาบันเป็นผู้กรอกเสนอข้อมูลเท่านั น) 

 

ขนาดสถานศึกษา   [   ]  เล็ก  [   ]  กลาง   [   ]  ใหญ ่
 ชื่อ – นามสกุล .......................................................................ก าลังศึกษาอยู่ชั น ............................. 
 ชื่อสถานศึกษา ............................................... อ าเภอ ............................ จังหวัด ............. .............. 

คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง ปี พ.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ลงชื่อ ...................................... ............. ประธานกรรมการ    ลงชื่อ .................................... .............กรรมการ 
   (.................................................)   ( .................................................) 
ลงชื่อ ........................................... ..........กรรมการ  ลงชื่อ .................................... ..............กรรมการ 
       ( ............................................. ....)         (...................................................) 
ลงชื่อ ........................................... .........กรรมการ            ลงชื่อ........................................กรรมการและเลขานุการ 
       ( ............................................. .....)           (.........................................) 
* หมายเหต ุคณะกรรมการฯ ลงนามไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่ได้รบัการแต่งตั้ง  



แบบ พร. 1 ก. 
แบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น 

ของนักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2564 

ขนาดสถานศึกษา    [   ]  เล็ก  [   ]  กลาง   [   ]  ใหญ ่
 ชื่อ – นามสกุล ..............................................................ก าลงัศึกษาอยู่ชั น ....................... 
 ชื่อสถานศึกษา ............................................... อ าเภอ .................. .......... จังหวัด ............. 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย      

5 

คะแนน
เฉลี่ยตาม

เกณฑ์ ศธ 4 
1 2 3 4 5 

1.คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.1  การศึกษาเล่าเรียน 

 (1) มีความรู้และทักษะพื นฐานตามระดับ 
     การศึกษา 
 (2) มีความสามารถในการคิด และแก้ปัญหา 
 (3) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

        

1.2  การมีทักษะในการจัดการและการท างาน 
(1) สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบ

การท างาน 
(2 ) สามารถท างานเป็นกลุ่ มและท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได ้
(3) สามารถน าทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ 
    และเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานอย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 
(4) มีความมุ่งมั่น พยายาม ในการท างาน 
    แม้อยู่ในภาวะวิกฤต และในสภาพที่เป็น 
    ปัญหา 

        

1.3  สุขภาพอนามัย 
(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย 
    มีบุคลิกภาพที่ดี (และตามสภาพความ

พิการ*)  
(2) มีสุขภาพจิตที่ดี 
(3) มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอด 
    จากสิ่งเสพติด 

        

 
 
 
 



 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย      

5 

คะแนน
เฉลี่ยตาม

เกณฑ์ ศธ 4 
1 2 3 4 5 

1.4  ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 
       (1) เป็นพลเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์  
            มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  
       (2) มีความกตัญญู เสียสละ และเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่  
       (3) รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของอย่าง 
            คุ้มค่า 
       (4) มีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้น า 
       (5) มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  
            และพระมหากษัตริย์ 

        

1.5  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
      และสิ่งแวดล้อม 

 (1) ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
     ตามหลักภาษาไทย  

      (2) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
     และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 (3) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากร  
     ธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ 
     ให้ยั่งยืน 

        

รวมคะแนนคุณลักษณะพื้นฐาน 5 ข้อ         

 
* หมายเหตุ เฉพาะการประเมินนักศึกษาพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย      

5 

คะแนน
เฉลี่ยตาม

เกณฑ์ ศธ 4 
1 2 3 4 5 

2 กิจกรรม/ผลงานดีเด่น         

(1) ความมีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม         

(2) ความมีคุณภาพท่ียอมรับต่อสังคม         

(3) ความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์         

(4) ความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม         

(5) ความโดดเด่นของผลงาน         

(6) ความยากของผลงาน (เมื่อเทียบกับข้อจ ากัด 
ระดับ และประเภทของความพิการ รวมทั ง
สภาพแวดล้อมบริบทที่นักศึกษาพิการอยู่อาศัย*) 

        

รวมคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น         

คะแนนเฉลี่ยรวม  

* หมายเหตุ เฉพาะการประเมินนักศึกษาพิการ 
 
ลงชื่อ ...................................... ............. ประธานกรรมการ    ลงชื่อ .................................... .............กรรมการ 
   (.................................................)   ( ........................................ .........) 
ลงชื่อ ........................................... ..........กรรมการ  ลงชื่อ .................................... ..............กรรมการ 
       ( ............................................. ....)         (...................................................) 
ลงชื่อ ........................................... .........กรรมการ           ลงชื่อ.........................................กรรมการและเลขานุการ 
       ( .............................................)         (.........................................) 
 

 
 
 

* หมายเหต ุคณะกรรมการฯ ลงนามไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่ได้รบัการแต่งตั้ง 

 
 
 

 

 

 

 



 

แบบ พร. 2 ก. 

แบบสรุปการประเมินนักศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2564 

ขนาดสถานศึกษา   [   ]  เล็ก  [   ]  กลาง   [   ]  ใหญ ่
 ชื่อ – นามสกุล ..............................................................ก าลงัศึกษาอยู่ชั น .......................................... 
 ชื่อสถานศึกษา ............................................... อ าเภอ ............................ จังหวัด ............ ................... 

 
 
 คะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้    สมควรได้รับรางวัล.............................................. 
 

 เหตุผล : ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการโดยสรุปว่าเหตุใดจึงเห็นว่านักศึกษาที่เสนอมานี สมควรได้รับรางวัล 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

* หมายเหต ุคณะกรรมการฯ ลงนามไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่ได้รบัการแต่งตั้ง 
 

 



 
 

   

 
แนวปฏิบัติส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำในกำรเสนอชื่อนักศึกษำ 

เพื่อเข้ำรับกำรประเมินและนักศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับอุดมศึกษำ 

1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การรับสมัครนักศึกษา นักศึกษาพิการ เพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 
ไปยังคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

2. เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกนักศึกษา นักศึกษาพิการ ที่มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 5 ประการ มีกิจกรรม/
ผลงานดีเด่น  เนื่องจากจะมีการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับ
สถาบัน โดยให้มีองค์ประกอบคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน 

4. คณะกรรมการประเมินฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องด าเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ี สป.อว. ก าหนด   

5. ส่งเอกสารข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยจะต้องส่งต้นฉบับและไฟล์เอกสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ทันตามก าหนดเวลา ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบแบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องน าส่งเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์ครบถ้วน (ข้อมูลเอกสารจะต้องตรงกับต้นฉบับที่น าส่งให้กับประธานอนุกรรมการ
ประเมินฯ ระดับเขต)  

6. จัดส่งเอกสารต้นฉบับและแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ประธานอนุกรรมการฯ ระดับเขต ภายในเวลาที่ก าหนด       
(ไม่ต้องส่งเอกสารให้ สป.อว.) โดยจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
6.1  แบบเสนอชื่อนักศึกษา นักศึกษาพิการ  (อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองเท่านั้น) 
6.2  แบบรายงานตนเองของนักศึกษา นักศึกษาพิการ (แบบรายงาน ก) ที่นักศึกษา นักศึกษาพิการ เป็นผู้จัดท า    
       รายงานด้วยตนเองเท่านั้น โดยให้สามารถพิมพ์ได้ พร้อมทั้งลงนามรับรอง (แบบรายงาน ก)  
6.3  แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพ้ืนฐาน (แบบรายงาน ข) 
6.4  แบบประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานฯ (พร. 1 ก)                                                                                                                                                                                         

      6.5  แบบสรุปการประเมินนักศึกษาฯ (พร. 2 ก) 
7. ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา และเตรียมความพร้อมในการแนะน าตนเอง และเตรียมความพร้อมให้กั บ

นักศึกษาในการน าเสนอผลงานเพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทาน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวก
ให้นักศึกษาเดินทางไปเข้ารับการประเมินฯ ณ สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าภาพ 

8. จัดนิทรรศการหรือน าเอกสารและผลงานที่โดดเด่นของนักศึกษามาแสดง ในวันที่เข้ารับการประเมินฯ         
ณ สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าภาพ (ตามความสะดวกและเหมาะสม) 
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สรุปผลการประเมินนายอุดม  ศึกษาไทย  จากคณะกรรมการประเมิน 6 คน แสดงในตาราง ดังนี้ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน คะแนน 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 
เต็ม 5 

คะแนนเฉลี่ย
ตามข้อก าหนด
ของ ศธ เต็ม 4 

1 2 3 4 5 

1. คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    1.1  การศึกษาเล่าเรียน 
         (1) มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดบัการศึกษา 
         (2) มีความสามารถในการคดิและแก้ปญัหา 
         (3) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

  

 /// /// 27 4.50 3.60 

    1.2  การมีทักษะในการจัดการและการท างาน 
         (1)  สามารถตดัสนิใจสร้างงานและวางระบบการท างาน 
         (2)  สามารถท างานเป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
         (3)  เห็นความส าคญัและคณุค่าของการประกอบอาชีพสุจรติ 
         (4)  มีความมุ่งมั่น พยายามในการท างานแม้อยู่ในภาวะวิกฤต  

และใน สภาพท่ีเป็นปัญหา 

  

 // //// 28 4.66 3.73 

    1.3  สุขภาพอนามัย 
         (1)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบรูณต์ามวยั และมีบุคลิกภาพ       
                ที่ด ี (และตามสภาพความพิการ*) 
         (2)  มีสุขภาพจิตที่ด ี
         (3)  มีสขุนิสยัที่ด ีเป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพตดิ 

  

 // //// 28 4.66 3.73 

    1.4  ความประพฤต ิคุณธรรม จริยธรรม 
         (1)  เป็นพลเมืองทีด่ี มีความซื่อสัตย ์มีระเบยีบวินยั  
                 และความรบัผดิชอบ  
         (2)  มีความกตัญญูเวที เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
         (3)  รู้จักประหยดัอดออม และใช้สิ่งของอย่างคุม้คา่ 
         (4)  มีความเป็นประชาธิปไตยและภาวะผู้น า 
         (5)  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์

  

 /// /// 27 4.5 3.60 

   1.5  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
         (1)  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลัก

ภาษาไทย 
         (2)  มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม และความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
         (3)  มีจิตส านกึในการอนุรกัษ ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

พลังงาน และ สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ให้ยั่งยืน 

 

  /// /// 27 4.5 3.60 

รวมคะแนนคุณลกัษณะพื้นฐาน    52 85 137 4.56 3.648 

ตัวอย่าง สรุปการให้คะแนนของคณะกรรมการใบแบบ พร. 1 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย
เต็ม 5 

คะแนนเฉลี่ย
ตามข้อก าหนด
ของ ศธ เต็ม 4 

1 2 3 4 5 

2. กิจกรรม/ผลงานดีเด่น 
           2.1 ความมีคณุประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  
 

/// /// 27 4.5 3.6 

       2.2 ความมคีณุภาพที่ยอมรับต่อสังคม    /// /// 27 4.5 3.6 

       2.3 ความมีคณุธรรมดีงามและสร้างสรรค์    // //// 28 4.66 3.73 

           2.4 ความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม    // //// 28 4.66 3.73 

           2.5 ความโดดเด่นของผลงาน    /// /// 27 4.5 3.6 

           2.6 ความยากของผลงาน (เมื่อเทียบกับข้อจ ากัด ระดับ 
                และประเภทของความพิการ รวมทั้งสภาพแวดล้อม 
                บริบทท่ีคนพิการอยู่อาศัย*) 

   /// /// 27 4.5 3.6 

                          รวมคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น    64 100 164 4.55 3.64 

                                              คะแนนเฉลี่ยรวม  (3.648+3.64) ÷ 2 = 3.644 

* หมายเหตุ เฉพาะการประเมินนักศึกษาพิการ 

วิธีการคิดคะแนน 
       จากตาราง มีคณะกรรมการให้คะแนน 6 คน ตัวอย่างการให้คะแนนด้านที่ 1 ข้อ 1.1 มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน ตามระดับการศึกษา โดยให้ 5 คะแนน 3 คน ให้ 4 คะแนน 3 คน การหาคะแนนเฉลี่ยในข้อนี้คือ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยคะแนนเต็ม 5  คือ  15+12 = 27 ÷ 6 = 4.5   
และหาค่าคะแนนเฉลี่ยตามข้อก าหนดของ กระทรวงศึกษาธิการ  เต็ม 4   คือ   4.5x4  = 3.60 

                                                                5 
ข้ออ่ืนๆ ก็ให้คะแนนท านองเดียวกัน ดังนั้น เมื่อรวมคะแนนของนายอุดม  ศึกษาไทย ของด้านที่ 1 (คุณลักษณะพ้ืนฐาน) 
ทุกข้อ จะได้เท่ากับ 137 และได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อดังปรากฏในตารางช่องคะแนนเฉลี่ย  

คะแนนเฉลี่ยรวมของด้านที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐาน  ค านวณได้ดังนี้ 
                                                                                                                     
 

         ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะพ้ืนฐานตามคะแนนเต็ม 5 จะเท่ากับ 4.56  แต่เมื่อน ามาเทียบกับค่า
คะแนนเฉลี่ยตามข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการเต็ม 4 จะได้เท่ากับ 4.56 x 4  = 3.648 

                                                      5 
            ส่วนคะแนนเฉลี่ยของด้านที่ 2 กิจกรรม/ผลงานดีเด่น ค านวณได้ดังนี้                        
                                                                                             
                                                                                                                  

                ค่าคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรม/ผลงานดีเด่นตามคะแนนเต็ม 5 จะเท่ากับ 4.55 แต่เมื่อน ามาเทียบกับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยตามข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการเต็ม 4 จะได้เท่ากับ 4.55 x 4  = 3.64 

                                                                                                          5 
 
 

 
คะแนนรวมคุณลักษณะพ้ืนฐาน         
จ านวนกรรมการ  จ านวนข้อ 

 

   137   
6    5 

164 
6 X 6 

= = 

 
 คะแนนรวมกิจกรรม/ผลงานดีเด่น         

จ านวนกรรมการ  จ านวนข้อ 
= = 

4.56 

4.55 
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 เมื่อพิจารณาคะแนนของนายอุดม ศึกษาไทย พบว่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์   
(ไม่ต่ ากว่า 3.00) และคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ ากว่า 3.00) เช่นเดียวกัน และเมื่อ
น าคะแนนด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยได้ 3.648+3.64 ÷2 = 3.644 แสดงว่าผ่านเกณฑ์การ
รับรางวัลพระราชทาน (เพราะได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.50) สรุปได้ว่านายอุดม ศึกษาไทย มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
พระราชทาน ถ้าเป็นผู้ได้คะแนนสูงที่สุดในกลุ่มผู้แข่งขันเดียวกัน  
                                                                                                                   

                                                                                                                              

 

6.2 เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก 
       คณะกรรมการแต่ละระดับจะต้องตัดสินผลการคัดเลือก พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบมา 

ตามขั้นตอน นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับรางวัลพระราชทานจะต้องมีผลการประเมิน ดังนี้ 
        นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับรางวัลพระราชทาน จะต้องผ่านเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

1.  ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร.1) ไม่ต่ ากว่า 2.00   
    (คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ศธ. 4) และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 3.00 (คะแนนเฉลี่ย 
    ตามเกณฑ์ ศธ. 4) 
2.  ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร.1) ไม่ต่ ากว่า 2.00 (คะแนน 

เฉลี่ยตามเกณฑ์ ศธ. 4) และได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.00 (คะแนนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ ศธ. 4) 

3.  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น   
    (ในแบบ พร.1) ไม่ต่ ากว่า 3.50 (คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ศธ. 4) 
4.  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนเรียงล าดับสูงสุดจากกรรมการในแต่ละภูมิภาค 

                            กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ 4. ให้ประธานคณะกรรมการประเมินในระดับนั้น
เป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 

        นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับรางวัลชมเชย จะต้องผ่านเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
                  1. ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ต่ ากว่า  2.00 และได้
คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 3.00 
        2. ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้คะแนนเฉลี่ยรวม
ไม่ต่ ากว่า 3.00 

          ให้คณะอนุกรรมการประเมิน ฯ ระดับเขต/ภูมิภาค สรุปบันทึกผลการคัดเลือกลงใน
แบบสรุปการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สป.อว.1 ข)  
                               คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกทุกระดับ ทุกขนาด เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วจึงเสนอผลให้
กระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศผลต่อไป 

 
 

3.648+3.64 
2  

คะแนนคุณลักษณะพื้นฐาน +คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น         

2 

 

= = 3.644 


