
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายการเอกสารที่คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบนั น าสง่คณะอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาค 
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 2563 

(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 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................. ............................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................. ............................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................. ............................ 
 

 

รปูถ่าย 
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 งแต่ 12,001 คนขึ นไป 

                    สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนนักศึกษาไม่เกิน  5,000 คน 
           สถานศึกษาขนาดกลาง มีจ านวนนักศึกษาตั งแต ่5,001 ถึง 15,000 คน 
           สถานศึกษาขนาดใหญ่ 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 
       ( ............................................. .....)           (.........................................) 
** กรรมการประเมินฯระดับสถาบนั ลงนามรับรองอย่างน้อย 3 คน 

 
 
 
 



แบบ พร. 1 ก. 
แบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น 

ของนักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2563 

ขนาดสถานศึกษา    [   ]  เล็ก  [   ]  กลาง   [   ]  ใหญ่ 
 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 
    มีบุคลิกภาพที่ด ี(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 
       ( .............................................)         (.........................................) 
 

** กรรมการประเมินฯระดับสถาบัน ลงนามรับรองอย่างน้อย 3 คน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แบบ พร. 2 ก. 

แบบสรุปการประเมินนักศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2563 

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 
       ( .............................................)         (.........................................) 
** หมายเหตุ กรรมการประเมินฯระดับสถาบัน ลงนามรับรองอย่างน้อย 3 คน 

 

 

 


