
แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา   ปีการศึกษา ......................... 

(ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองแบบเสนอชื่อ) 
ขนาดสถานศึกษา 
 [    ]   เล็ก      จํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรี.........................คน 

[    ]   กลาง    จํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรี.........................คน 
[    ]   ใหญ่    จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี.........................คน 

 
1. ช่ือ – สกุล...................................................อายุ..........ป ีช้ันปทีี่..............สาขา........................................... 
 คณะ........................................................................................เกรดเฉล่ีย.................................................. 
    โทรศัพท์.........................................................E-mail................................................................................. 
2. ช่ือสถานศึกษา.............................................................................ถนน....................................................... 
 ตําบล...........................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ 
 รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์........................................โทรสาร......................................... 
3. ที่พักปัจจบุัน เลขที่..................ถนน................................................ตําบล/แขวง.......................................... 
 อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์................................ 
 โทรศัพท์............................................................โทรสาร........................................................…………………… 
4.  ช่ือ – สกลุ บิดา....................................................................อาชีพ............................................................ 
 โทรศัพท์...................................................................................โทรสาร..................................................... 
 ช่ือ – สกุล มารดา................................................................อาชีพ............................................................ 
 โทรศัพท์...................................................................................โทรสาร.................................................... 
 ช่ือ – สกุล ผู้ปกครอง...........................................................อาชีพ............................................................. 
 โทรศัพท์........................................โทรสาร..........................................(กรณีที่ไม่ได้อาศัยกับบิดา –มารดา) 
 ช่ือ – สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา.............................................................โทรศัพท์............................................ 
 ช่ือ – สกุล เพือ่นนักศึกษา.................................................................โทรศัพท์............................................ 
 ช่ือ – สกุล เพือ่นนักศึกษา.................................................................โทรศัพท์............................................ 
5.  พฤติกรรมและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักศึกษา ที่ควรได้รับรางวัลพระราชทาน 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 

 
รูปถ่าย 
นักศึกษา 

 



 
6.  ข้อคิดเห็นของผู้เสนอ 
    .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
 
  7.  สถานทีต่ิดต่อของผู้เสนอ 
          ......................................................................................................................................................... 
       ......................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................... 
       ......................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................................ 
         โทรศัพท์....................................โทรสาร.................................E-mail…………………………………………………… 
    
 

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอ 
                       (.............................................................) 
                ตําแหน่ง.......................................................... 
       หน่วยงาน........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



8.  ข้อคิดเหน็ของผู้รบัรอง 
         
    .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................    
    ................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
 
9.  สถานทีต่ิดต่อของผู้เสนอ 
    .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 
    โทรศัพท์......................................โทรสาร.................................E-mail………………………………………………………… 
    
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรอง 
                       (.......................................................) 
                ตําแหน่ง  อธิการบดี 
       หน่วยงาน...................................................... 

 
หมายเหตุ สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค  สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนนักศึกษาไม่เกิน 3,000 คน 

     สถานศึกษาขนาดกลาง มีจํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 3,001 คน ถึง 12,000 คน 
                                                 สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 12,001 คนขึ้นไป 
              สถานศึกษาในกรงุเทพมหานคร  สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนนักศึกษาไม่เกิน 5,000 คน 

     สถานศึกษาขนาดกลาง มีจํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 5,001 คน ถึง 15,000 คน 
                                                 สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 15,001 คนขึ้นไป 
 
*** อธิการบดีเป็นผู้ลงนามรับรองเท่าน้ัน 



แบบรายงาน ก. 
แบบรายงานตนเองของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

(นักศึกษาเป็นผู้เขียนแบบรายงายด้วยลายมือเท่าน้ัน) 
(สําหรับนักศึกษาพิการทีเ่ขียนลายมือไม่ได้ให้สามารถพิมพ์ได้) 

 
 

                                ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปจัจุบนั 
 

ขนาดสถานศึกษา   [     ]   เล็ก    [      ]   กลาง     [      ]   ใหญ่ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 ลงชื่อ............................................................(นักศึกษา) 
              (..............................................................) 
                วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ................. 

 
 

 



แบบรายงาน ข. 
แบบบันทึกขอ้มูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น 

ของนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
(กรรมการฯ ระดับสถานศึกษาเปน็ผู้กรอกเสนอข้อมูลเท่านัน้) 

 

     ขนาดสถานศึกษา    [   ]  เล็ก     [    ]    กลาง   [      ] ใหญ่ 
     ชื่อ – นามสกุล .......................................................กําลงัศึกษาอยู่ชั้นปีที่........................... 
     สาขาวิชา........................................................คณะ.......................................................... 
     ช่ือสถานศึกษา................................................อําเภอ...................................จังหวัด............................ 

คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ลงชื่อ.......................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ.......................................กรรมการ 
          (.......................................)                  (.......................................) 
 ลงชื่อ........................................กรรมการ  ลงชื่อ.......................................กรรมการ 
             (.......................................)          (.......................................) 
 ลงชื่อ........................................กรรมการ  ลงชื่อ.......................................กรรมการ 
            (.......................................)          (.......................................) 
     ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                              (........................................................) 
**** กรรมการประเมินฯ ระดับสถานศึกษาลงนามอย่างน้อย 3 ท่าน 



          แบบ พร. 1 ก. 
แบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น 

ของนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ปีการศึกษา........................ 

ขนาดสถานศึกษา    [   ]  เล็ก     [    ]    กลาง   [      ] ใหญ่ 
 

ชื่อ – นามสกุล .................................................................กาํลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่........................... 
คณะ............................................................สาขาวิชา.................................................................. 
ช่ือสถานศึกษา.................................................อําเภอ........................................จังหวัด................................. 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน คะแนน 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

หมาย
เหตุ 1 2 3 4 ๕

1.  คุณลักษณะพื้นฐาน 
     1.1  การศึกษาเล่าเรียน 
     (1)  มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา 
     (2)  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
     (3)  มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 
 
 

  
 
 
 

    1.2  การมีทักษะในการจัดการและการทํางาน
     (1)  สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการ  
           ทํางาน 
     (2)  สามารถทํางานเป็นกลุ่มและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     (3) เห็นความสําคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพ 
          สุจริต 
     (4)  สามารถนําทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและ 
           เทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (5)  มีความมุ่งมั่น พยายาม ในการทํางานแม้อยู่ในภาวะ 
          วิกฤติ  และในสภาพที่เป็นปัญหา 

  

    1.3  สุขภาพอนามัย 
     (1)  มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่ดี 
           ตามวัย 
     (2)  มีสุขภาพจิตที่ดี 
     (3)  มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากส่ิงเสพติด 

  



รายการประเมิน 
ผลการประเมิน คะแนน 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

หมาย
เหตุ 1 2 3 4 ๕

   1.4  ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 
     (1)  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และ
           ปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของศาสนาทีต่นนับถือ 
     (2)  ความกตัญญูกตเวที เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
           และบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
     (3)  รูจ้ักประหยัด อดออม และใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่า 
     (4)  มีความเปน็ประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นํา 
     (5)  มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา  
           และพระมหากษตัริย์ 

  

   1.5  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
     (1)  ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตาม 
           หลักภาษาไทย 
     (2)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
           ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
     (3)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
           พลังงาน และส่ิงแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน  

  

รวมคะแนนคุณลักษณะพื้นฐาน 5 ข้อ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการประเมิน 
ผลการประเมิน คะแนน 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

หมาย
เหตุ 1 2 3 4 ๕

2.  กิจกรรม/ผลงานดีเด่น 
     (1)  ความมีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

     (2)  ความมีคุณภาพทีย่อมรบัต่อสังคม  
     (3)  ความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์  
     (4)  ความต่อเนื่องในการทํากิจกรรม  
     (5)  ความโดดเด่นของผลงาน  
     (๖)  ความยากของผลงาน  

รวมคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น   
คะแนนเฉลี่ยรวม  

 

 

 ลงชื่อ.......................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ.......................................กรรมการ
  
    (.......................................)                (.......................................)        
 
 ลงชื่อ.......................................กรรมการ  ลงชื่อ.......................................กรรมการ
  
    (.......................................)                 (.......................................)        
 
 ลงชื่อ.......................................กรรมการ ลงชื่อ.......................................กรรมการและ
เลขานุการ  
    (.......................................)                (.......................................)        
 
 **** กรรมการประเมินฯ ระดับสถาบันลงนามรับรองอย่างน้อย  3 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ พร. 2 ก. 
แบบสรุปการประเมินนักศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ปีการศึกษา................................... 

ขนาดสถานศึกษา    [   ]  เล็ก     [    ]    กลาง   [      ] ใหญ่ 
 

ชื่อ – นามสกุล .................................................................กาํลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่........................... 
คณะ............................................................สาขาวิชา.................................................................. 
ช่ือสถานศึกษา.................................................อําเภอ........................................จังหวัด................................. 
 
คะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้     สมควรได้รับรางวัล................................................... 
 
เหตุผล : ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการโดยสรุปว่าเหตใุดจึงเหน็ว่านกัศึกษาที่เสนอมานี้สมควรได้รับรางวัล 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ลงชื่อ.......................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ.......................................กรรมการ  
       (.......................................)                           (.......................................)        
 

ลงชื่อ.......................................กรรมการ  ลงชื่อ.......................................กรรมการ         
      (.......................................)                          (.......................................)        
ลงชื่อ.......................................กรรมการ        ลงช่ือ......................................กรรมการและเลขานุการ 
      (.......................................)                       (.......................................)        
 



 **** กรรมการประเมินฯ ระดับสถาบันลงนามรับรองอย่างน้อย  3 ท่าน 
 


