๑

แบบประเมินนักเรี ยนเพื่อรั บรางวัลพระราชทาน

ติดรูปถ่าย
นักเรี ยน

ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปี การศึกษา …………
ข้ อมูลทั่วไป
(สถานศึกษาเป็ นผู้กรอก/รายงาน)

๑. ชื่อ – นามสกุล..................................................................................ชัน.....................................
้
๒. ชื่อสถานศึกษา.................................................................. ถนน................................หมู่ที่..........
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์ ...........................โทรศัพท์.......................................โทรสาร..................................
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา..................................................เขต.......... กลุม่ จังหวัดที่.................
สังกัด...................................................................กระทรวง.........................................................
๓. ระดับ

ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่

 ประถมศึกษา

(จานวนนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ ๑ - ๖) จานวน……………… คน

 มัธยมศึกษาตอนต้ น

ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่

(จานวนนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ ๑ - ๓ จานวน…………….คน)
(จานวนนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ ๔ - ๖ จานวน……………คน)

รวม…………คน

๔. จานวนครู/อาจารย์ทงหมด..............คน
ั้
(ข้ าราชการ จานวน.............. คน , อัตราจ้ าง จานวน............คน)
๕. ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้ านเลขที่...............ถนน..........................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์ …………….……
โทรศัพท์......................................................
ชื่อบิดา.......................................................................................อาชีพ...........................................
ชื่อมารดา....................................................................................อาชีพ............................................
ชื่อผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้ อยู่กบั บิดา-มารดา) ...................................................อาชีพ...........................
๖. พฤติกรรมและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรี ยน ที่อยู่ในข่ายรับรางวัลพระราชทาน
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
ขอรับรองว่าข้ อมูลที่รายงานไว้ ในแบบฟอร์ มนี ้ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................................ผู้รายงาน
(................................................................)
หัวหน้ าสถานศึกษา
วันที่........... เดือน................................พ.ศ.................
*** โปรดศึกษาระเบียบและประกาศฯ ให้ ละเอียดก่ อน เพื่อประโยชน์ ของนักเรี ยนเอง ***

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  แบบประเมินของกรรมการชื่อ ..................................................(ตัวบรรจง)
 หรื อแบบสรุ ปคะแนนของกรรมการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ  เขตพื ้นที่การศึกษา  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด

๒

ข้ อพึงระวัง
โปรดตรวจสอบคุณสมบัติ/สถานภาพของนักเรี ยนให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
๑) นักเรี ยนกาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาที่เข้ ารับการประเมินไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรื อ ๒ ภาคเรี ยน
๒) นักเรี ยนไม่เคยได้ รับรางวัลพระราชทานในระดับที่เข้ ารับการประเมิน
๓) นักเรี ยนมีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ (นับถึงภาคเรี ยนสุดท้ ายที่สมัคร)
๔) ตรวจสอบขนาดของสถานศึกษาโดยนับจานวนนักเรี ยน ณ วันที่สมัครเข้ ารับการประเมิน
(ศึกษารายละเอียดจากประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พืน้ ฐาน ข้อ ๑)

แผนที่การเดินทางไปสถานศึกษา
(เริ่ มจากจุดสาคัญของอาเภอ)

๓

แบบรายงาน ก.
แบบรายงานตนเองของนักเรี ยน เพื่อรั บรางวัลพระราชทาน
(นักเรี ยนเป็ นผู้เขียนรายงาน)

************
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ถึงปั จจุบัน

ลงชื่อ..........................................................................
(..................................................................)
(ชื่อนักเรี ยน)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ................

แบบรายงาน ข.

๔

แบบรายงาน ข.
แบบบันทึกข้ อมูลคุณลักษณะพืน้ ฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่ น
ของนักเรี ยน เพื่อรั บรางวัลพระราชทาน
(สถานศึกษาเป็ นผู้เสนอข้ อมูล)
ชื่อ – นามสกุล.................................................................................กาลังศึกษาอยู่ชัน้ ..........................
ชื่อสถานศึกษา....................................................อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด..........................
คุณลักษณะพืน้ ฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่ น

หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่ าง

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

ลงชื่อ.............................................กรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ.........................................กรรมการและ
(...........................................)เลขานุการ

๕

แบบพร. ๑
แบบประเมินคุณลักษณะพืน้ ฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่ น
ของนักเรี ยน เพื่อรั บรางวัลพระราชทาน
ปี การศึกษา ๒๕.........
ชื่อ – นามสกุล.......................................................................................กาลังศึกษาอยู่ชัน้ ...............................
ชื่อสถานศึกษา..........................................................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................
รายการประเมิน
๑. คุณลักษณะพืน้ ฐาน
๑.๑ การศึกษาเล่ าเรียน
(๑) มีความรู้และทักษะพื ้นฐานตามระดับการศึกษา
(๒) มีความสามารถในการคิดและแก้ ปัญหา
(๓) มีความขยันหมัน่ เพียร ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
๑.๒ การมีทักษะในการจัดการและการทางาน
(๑) สามารถตัดสินใจสร้ างงานและวางระบบการทางาน
(๒) สามารถทางานเป็ นกลุม่ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(๓) เห็นความสาคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต
(๔) สามารถนาทรัพยากร ข้ อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้ ในการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ สุขภาพอนามัย
(๑) มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย และมีบคุ ลิกภาพที่ดี
(๒) มีสขุ ภาพจิตที่ดี
(๓) มีสขุ นิสยั ที่ดี เป็ นผู้ที่หา่ งไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
๑.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สาคัญ
(๑) มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
(๒) มีความกตัญญูกตเวที เสียสละ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ บาเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ
(๓) รู้จกั ประหยัด อดออม และใช้ สิ่งของอย่างคุ้มค่า
(๔) มีความเป็ นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นา
(๕) มีความจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ผลการประเมิน คะแนน หมาย
๑ ๒ ๓ ๔ รวม เหตุ

๖

รายการประเมิน

ผลการประเมิน คะแนน หมาย
๑ ๒ ๓ ๔ รวม เหตุ

๑.๕ การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
(๑) ใช้ ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย
(๒) มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
(๓) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้ อมที่มีอยูใ่ ห้ ยงั่ ยืน
รวมคะแนนคุณลักษณะพืน้ ฐาน
บันทึกข้ อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ :

๗

ผลการประเมิน คะแนน หมาย
๑ ๒ ๓ ๔ รวม เหตุ

รายการประเมิน
๒. กิจกรรม/ผลงานดีเด่ น
๒.๑ รายการที่ ๑ .........................................................................
...........................................................................
(๑) คุณประโยชน์
(๒) คุณภาพ
(๓) ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
(๔) การเผยแพร่
๒.๒ รายการที่ ๒ .........................................................................
...........................................................................
(๑) คุณประโยชน์
(๒) คุณภาพ
(๓) ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
(๔) การเผยแพร่
๒.๓ รายการที่ ๓ .........................................................................
...........................................................................
(๑) คุณประโยชน์
(๒) คุณภาพ
(๓) ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
(๔) การเผยแพร่
รวมคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่ น
คะแนนเฉลี่ยรวม

บันทึกข้ อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ :

๘

แบบสรุ ปคะแนนผลการประเมินนักเรี ยนเพื่อรั บรางวัลพระราชทาน ระดับ..................
ปี การศึกษา ๒๕..............
ชื่อนักเรียน ..................................................ชื่อสถานศึกษา.................................. จังหวัด....................
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่ กลุ่มจังหวัดที่..........
สังกัด..............................................................พิจารณาให้ ได้ ลาดับที่..........................
คะแนนของกรรมการคนที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

รายการประเมิน
(จานวนรายการ)

ผลรวมของ
คะแนน
แต่ ละรายการ

ค่ าเฉลี่ย
แต่ ละรายการ

หมายเหตุ

๑. คุณลักษณะพืน้ ฐาน (๑๘ ข้ อ)
๑.๑ การศึกษาเล่าเรี ยน (๓ ข้ อ)
๑.๒ การมีทกั ษะในการจัดการและการทางาน (๔ ข้ อ)
๑.๓ สุขภาพอนามัย (๓ ข้ อ)
๑.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สาคัญ (๕ ข้ อ)
๑.๕ การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อม (๓ ข้ อ)

 A

รวมคะแนนคุณลักษณะพืน้ ฐาน
๒. กิจกรรม /ผลงานดีเด่ น (๑๒ ข้ อ)
๒.๑ รายการที่ ๑ (๔ ข้ อ)
๒.๒ รายการที่ ๒ (๔ ข้ อ)
๒.๓ รายการที่ ๓ (๔ ข้ อ)
รวมคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่ น

 B
C

คะแนนเฉลี่ยรวม (A + B) / ๒
ชื่อ ตาแหน่ง และสังกัดของคณะกรรมการประเมิน (เขียนตัวบรรจงให้อ่านชัดเจน)
๑. ………………………………………………………
๒. ………………………………………………………
๓. …………………………………………………….
๔. ………………………………………………………
9๕. ………………………………………………………

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ…………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………………………
9ลงชื่อ…………………………………………………………

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

หมายเหตุ โปรดระบุวา่ เป็ นกรรมการระดับ  เขตพื ้นที่การศึกษา  จังหวัด  กลุม่ จังหวัด (ตามที่ระบุในประกาศฯ)

๙
แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการประเมินในภาพรวม

แบบ พร.๒
แบบสรุ ปการประเมินนักเรี ยน เพื่อรั บรางวัลพระราชทาน
ปี การศึกษา ๒๕…………
ชื่อ – นามสกุล......................................................................กาลังศึกษาอยู่ชัน้ ...................................
ชื่อสถานศึกษา.................................................อาเภอ.................................จังหวัด.............................
คะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้

สมควรได้ รับรางวัล .............................................

เหตุผล : ข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการโดยสรุปว่า เหตุใดจึงเห็นว่านักเรี ยนที่เสนอมานี ้สมควรได้ รับรางวัล
พระราชทานหรื อรางวัลชมเชย

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

ลงชื่อ.............................................กรรมการ
(..........................................)
ลงชื่อ.........................................กรรมการและ
(........................................)เลขานุการ

