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2.3 คุณลักษณะพื้นฐาน
นักศึกษาต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา
มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2) การมีทักษะในการจัดการและการท้างาน นักศึกษาต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจสร้างงานและ
วางระบบการท้ างาน สามารถท้างานเป็ น กลุ่ มและท้ างานร่วมกับ ผู้ อื่นได้ และสามารถน้าทรัพยากร ข้อมู ล
สารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้ในการท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่น พยายาม ในการท้างานแม้อยู่ใน
ภาวะวิกฤต และในสภาพที่เป็นปัญหา
3) สุ ข ภาพอนามั ย นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ผู้ มี สุ ข ภาพร่างกายแข็ งแรง สมบู รณ์ ต ามวัย และมี
บุคลิกภาพที่ดี (และตามสภาพความพิการ*) มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
4) ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และ
มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้น้า มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม นักศึกษาต้องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ
มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน
2.4 กิจกรรมและผลงานดีเด่น
นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม
สังคมของตน ท้องถิ่น หรือชุมชนในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพที่ยอมรับต่อสังคม แสดงออกถึง
คุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ มีความต่อเนื่องในการท้ากิจกรรม มีความโดดเด่นของผลงาน และความยาก
ของผลงาน (เมื่อเปรียบเทียบข้อจ้ากัด ระดับและประเภทของความพิการรวมทั้งสภาพแวดล้อมบริบททีน่ ักศึกษา
พิการอยู่อาศัย*)
* หมายเหตุ เฉพาะการประเมินนักศึกษาพิการ
3. แนวปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือก
ล้าดับ ดังนี้

ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน มีรายละเอียดการด้าเนินงานโดย

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
3.1.1 คณะกรรมการด้าเนินงานคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา แต่งตั้ง
โดยส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอ้านาจหน้าที่จัดท้าแนวปฏิบัติ วิธีการ และเครื่องมือส้าหรับด้าเนินการ
คัดเลื อก ก้ากับการด้ าเนิ นงาน พิ จารณาตั ดสิ นผลการคัดเลื อก และน้ าเสนอผลการคั ดเลื อกต่อคณะกรรมการ
อ้านวยการฯ กระทรวงศึกษาธิการ
3.1.2 คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
ระดั บภาค แต่งตั้งโดยคณะกรรมการด้ าเนิ นงานคั ดเลื อกนั กศึกษาเพื่ อรับรางวัลพระราชทานระดั บอุดมศึ กษา
มีอ้านาจหน้ าที่ ประเมินและคั ดเลื อกนั กศึกษาที่สถาบั นอุดมศึกษาในเขตภาคเสนอชื่อเข้ ารับการประเมิน และ
น้าเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการด้าเนินงานฯ
3.1.3 คณะอนุ กรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพิการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการด้าเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา มีอ้านาจหน้าที่พิจารณา และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารการประเมินนักศึกษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาพิการ รวมทั้งด้าเนินการ
ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพิการจากสถาบันอุดมศึกษาในเขต/ภูมิภาคเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย
และเกียรติบัตรชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในระดับประเทศ
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3.1.4 คณะกรรมการประเมิ นและคั ดเลื อกนั กศึ กษา เพื่ อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุ ดมศึกษา
ระดับสถาบัน แต่งตั้งโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการประเมิน โดยให้มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน
มีอ้านาจหน้ าที่ประเมิน และคัดเลื อกนั กศึกษาของสถาบั น และจัดส่ งผลการคัดเลื อกเสนอต่อคณะอนุ กรรมการ
ประเมินฯ ระดับภาค
หมายเหตุ

1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินฯระดับภาค ต้องไม่แต่งตั้งบุคคลที่เป็นกรรมการด้าเนินงานฯ ที่แต่งตั้งโดย
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมประเมินในชุ ดที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของตนเข้ารับการ
ประเมิน
2. ประธานอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาคที่ได้รับการแต่งตั้งจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ประเมินนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของตนที่เข้ารับการประเมินได้

3.2. ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษา
3.2.1 คณะกรรมการประเมิ นฯ ระดั บ สถาบั น ด้าเนิ น การประเมิน และคัด เลื อกนั กศึก ษา
จ้านวน 1 คน และ/หรือนักศึกษาพิการ จ้านวน 1 คน ทั้งนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งผลการประเมิน ผลการคัดเลือกส่งให้คณะอนุกรรมการประเมิน ฯ ระดับภาค
ตามระยะเวลาที่ก้าหนดในประกาศ โดยมีรายการเอกสารที่ต้องน้าส่งดังนี้
1) แบบเสนอชื่อ นั ก ศึก ษา นั กศึ กษาพิ การ ที่ อธิการบดี ห รือ ผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายลงชื่ อ
รับรอง 1 คน
2) แบบรายงานตนเองของนักศึกษา (แบบรายงาน ก.) ทีน่ ักศึกษาเป็นผู้เขียนรายงาน ด้วย
ลายมื อ ตนเองเท่ า นั้ น ห้ า มพิ ม พ์ พร้ อ มทั้ งลงนามรั บ รอง ส้ า หรั บ แบบรายงานตนเองของนั ก ศึ ก ษาพิ ก าร
(แบบรายงาน ก.) นักศึกษาพิการที่เขียนลายมือไม่ได้ให้สามารถพิมพ์ได้
3) แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐาน (แบบรายงาน ข.) ทีค่ ณะกรรมกาประเมินฯ ระดับ
สถาบัน ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมการประเมินลงนามรับรอง
4) แบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานฯ (พร.1 ก) ทีค่ ณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน
ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมการประเมินลงนามรับรอง
5) แบบสรุปการประเมินนักศึกษาฯ (พร.2 ก) ที่คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน
ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมการประเมินลงนามรับรอง
3.2.2 คณะอนุกรรมการประเมิน ฯ ระดับภาค ด้าเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาจาก
ข้อ 3.2.1 โดยส่งรายชื่อนักศึกษาทุกคนเรียงตามล้าดับคะแนนรวมเฉลี่ยที่ได้รับ (แบบสรุปผลการประเมินและ
คัดเลือกฯ สกอ.1) โดยแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา รวม 3 ฉบับ และเอกสารประกอบการพิจารณาเฉพาะของ
ผู้ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ระดั บ รางวั ล พระราชทานและรางวั ล ชมเชยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เสนอต่ อ
คณะกรรมการด้าเนินงานฯ ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายการเอกสารที่ต้องน้าส่งดังนี้
1) แบบเสนอชื่อนักศึกษา แบบรายงานตนเองของนักศึกษา (แบบรายงาน ก.) และแบบ
บันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐาน (แบบรายงาน ข.) ฉบับเดิมจากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน
2) แบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานฯ (พร.1 ข) โดยให้คณะอนุกรรมการประเมินฯ
ระดับภาค ทุกท่านที่เข้าร่วมการประเมินลงนามรับรอง
3) แบบสรุปการประเมินนักศึกษาฯ (พร.2 ข) โดยให้คณะอนุกรรมการประเมินฯ
ระดับภาค ทุกท่านที่เข้าร่วมการประเมินลงนามรับรอง
4) แบบสรุปผลการประเมินและคัดเลือกฯ (สกอ.1) รวม 3 ฉบับ โดยให้คณะอนุกรรมการ
ประเมินฯ ระดับภาค ทุกท่านที่เข้าร่วมการประเมินลงนามรับรอง
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3.2.3 คณะอนุ ก รรมการประเมิ น และคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาพิ ก ารเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน
ด้าเนิ น การประเมิน และคัดเลื อกนั กศึกษาพิ การจาก ข้อ 3.2.1 ทุกเขต/ภู มิภ าค และน้าผลการประเมินและ
คัดเลือกนักศึกษาพิการมาพิจารณาเรียงล้าดับคะแนนรวมเฉลี่ยที่ได้รับ ในภาพรวมระดับประเทศ (แบบสรุปผล
การประเมินและคัดเลือกฯ สกอ.1) และเอกสารประกอบการพิจารณาเฉพาะของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
รางวัล พระราชทานและรางวัล ชมเชยกระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อ คณะกรรมการด้าเนิ นงานฯ ส้ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.2.4 คณะกรรมการด้าเนินงานฯ ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตรวจสอบ
ผลการคัดเลือก จากข้อ 3.2.2 และ ข้อ 3.2.3 และจัดท้าบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ที่จะได้รับ
รางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย น้าเสนอต่อคณะกรรมการอ้านวยการฯ กระทรวงศึกษาธิการ
3.2.5 คณะกรรมการอ้านวยการฯ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ
จากทั่วประเทศ และน้าเสนอผลการตัดสินคัดเลือกต่อกระทรวงศึกษาธิการ
3.2.6 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาด้าเนินการอนุมัติและประกาศผลการตัดสิน
3.2.7 ส้านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดส่ งประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน และรางวัลชมเชย ให้สถาบันอุดมศึกาทราบต่อไป
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ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

เตรี ยมการเข้าเฝ้ ารับพระราชทานรางวัล
ออกประกาศผลการคัดเลือกผูไ้ ด้รับรางวัล

คณะกรรมการอานวยการฯ
(คาสั่งกระทรวงฯ)

คณะกรรมการดาเนินงานฯ
(คาสัง่ สกอ.)

• คณะอนุกรรมการประเมินและ
คัดเลือกฯ ระดับภาค
• คณะอนุกรรมการประเมินและ
คัดเลือกนักศึกษาพิการฯ
(คาสัง่ สกอ.)

คณะกรรมการประเมินฯ
ระดับสถาบัน

เสนอผลการคัดเลือกต่อกระทรวงศึกษาธิ การเพื่อ
สรุ ปผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ผา่ นการประเมิน
จากคณะกรรมการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
เสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการอานวยการ
ตรวจสอบและรวบรวมผลการคัดเลือกนักศึกษา
นักศึกษาพิการ ที่ผา่ นการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินและคัดเลือก ระดับภาค และคณะอนุกรรมการ
ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพิการฯ

ส่ งแบบเสนอชื่อ แบบรายงาน ก. / ข. / พร.1 ข /
พร.2 ข และสรุ ปผลคะแนนการประเมินให้
คณะกรรมการดาเนินงานฯ (สกอ.)
พิจารณาคัดเลือกและประเมินนักศึกษา และนักศึกษา
พิการ จัดทา บัญชีรายชื่อ นศ. ทุกคน เรี ยงตามลาดับ
คะแนน

ส่ งแบบเสนอชื่อ แบบรายงาน ก. / ข. / พร.1 ก/
พร. 2 ก ให้คณะอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาค
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 1 คน/สถาบัน และ/หรื อ
นักศึกษาพิการ จานวน 1 คน/สถาบัน
คู่มือการประเมินนักศึกษา
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3.3 แบบรายงานและแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
ในการด้าเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา นอกจากแบบเสนอชื่อนักศึกษาแล้วให้ใช้แบบประเมินซึ่ง
ประกอบด้วย เอกสาร 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบรายงาน มี 2 ชุด คือ
1) แบบรายงาน ก. เป็นแบบรายงานตนเองของนักศึกษา
2) แบบรายงาน ข. เป็นแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของ
นักศึกษา (ให้กรรมการประเมินฯ ระดับสถาบันลงนามรับรอง)
ส่วนที่ 2 แบบประเมิน มี 2 ชุด คือ
1) แบบ พร.1 เป็นแบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงาน
ดีเด่นของนักศึกษา (แบบ พร.1 ก ส้าหรับอนุกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน/
แบบ พร. 1 ข ส้าหรับอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาค)
2) แบบ พร.2 เป็นแบบสรุปการประเมินนักศึกษา (แบบ พร. 2 ก ส้าหรับ อนุ กรรมการ
ประเมินฯ ระดับสถาบัน / แบบ พร. 2 ข ส้าหรับอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาค)***
*** ส้าหรับคณะอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาค ให้มีเอกสารแบบสรุปผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ
(สกอ.1) อีก 1 ชุด (3 ฉบับแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา)
3.4 การประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะก้าหนดวิธีการคัดเลือกนักศึกษา และนักศึกษาพิการ ในแต่ละ
ปีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาคุณ สมบัติของนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน
ดังนี้
3.4.1 สถานภาพทางการศึก ษาและผลการเรีย น สถานศึก ษาเป็น ผู้คัดเลือกนักศึกษาตามคุณสมบัติ
ที่ก้าหนดไว้ใน ข้อ 2 .1 และ 2.2 และส่งส้าเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
3.4.2 คุณลั กษณะพื้นฐาน คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินนักศึกษาตามแนวทางและขอบเขตของ
คุณลักษณะพื้นฐาน โดยให้คะแนนเป็นระดับคะแนน 1 2 3 4 หรือ 5 ตามแบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานของ
นักศึกษา ( พร.1) ข้อ 1
3.4.3 กิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักศึกษา คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินนักศึกษาตามหลักฐานหรือ
ร่องรอยของกิจกรรม/ผลงานดีเด่น โดยให้คะแนนเป็นระดับคะแนน 1 2 3 4 หรือ 5 ตามแบบประเมินคุณลักษณะ
พื้นฐานของนักศึกษา ( พร.1) ข้อ 2
กล่าวโดยสรุป ในการประเมินและคัดเลือกในระดับต่าง ๆ นั้น จะต้องด้าเนินการและจัดท้าแบบประเมินดังนี้
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน
1. สถาบัน อุด มศึก ษาให้นัก ศึก ษาที่ส นใจและมีคุณ สมบัติต ามเกณฑ์ ที่ก้า หนดเขีย นข้อ มูล รายงาน
ตนเอง ตามแบบเสนอชื่อฯ และแบบรายงาน ก.
2. คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน ด้าเนินการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงาน
ดีเด่นของนักศึกษา และให้คะแนนตามแบบ พร.1 ก
3. คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน สรุปข้อคิดเห็นว่าเหตุใดนักศึกษาที่เสนอชื่อจึงสมควรได้รับ
รางวัลพระราชทาน หรือรางวัลชมเชย ตามแบบ พร. 2 ก พร้อมทั้งกรอกข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกลงใน
แบบรายงาน ข.
4. สถาบันอุดมศึกษาส่ง แบบเสนอชื่อนักศึกษา แบบรายงาน ก. แบบรายงาน ข. แบบ พร.1 ก และแบบ
พร.2 ก พร้อมเอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จ้านวน 1 คน และ/หรือนักศึกษาพิการ จ้านวน 1 คน
โดยให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ฯ ระดั บ สถาบั น ทุ ก ท่ า นที่ เข้ า ร่ ว มการประเมิ น ลงนามรั บ รองเอกสาร ส่ ง ให้
คณะอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาค
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คณะอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาค และคณะอนุกรรมการประเมินฯ นักศึกษาพิการ
1. คณะอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาค และคณะอนุกรรมการประเมิน ฯ นักศึกษาพิการ
ประเมิน คุณ ลั กษณะพื้น ฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักศึกษาที่ส ถาบันคัดเลื อกและเสนอชื่อ โดยการ
สัมภาษณ์และการประเมิน ดังนี้
1.1 การสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาใช้เวลาโดยประมาณคนละ 30 นาที โดยกาหนดช่วงเวลา ดังนี้
- การแนะนาตัวและนาเสนอผลงานของนิสิต นักศึกษา ใช้เวลาโดยประมาณ 10 นาที
- คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ใช้เวลาโดยประมาณ 20 นาที
- สาหรับการสัมภาษณ์นักศึกษาพิการใช้เวลาไม่เกิน 45 นาที (กรณีที่ใช้ล่ามในการ
สัมภาษณ์) ทั้งนี้ตามความจาเป็น และเหมาะสมเนื่องจากสภาพความพิการ
1.2 ประเมินการให้คะแนนตามแบบ พร.1 ข
2. สรุปข้อมูลของนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับการประเมินคัดเลือก สรุปข้อคิดเห็นว่าเหตุใด
นักศึกษาที่เสนอชื่อจึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน หรือรางวัลชมเชยตามแบบ พร. 2 ข
3. จัดทาบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกทุกคนเรียงตามลาดับคะแนนที่
ได้ตามแบบ สกอ.1 (ในกรณีที่ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน หรือมีนักศึกษาเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์
ให้ระบุให้ชัดเจนว่า ”ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน”หรือ “นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ”) และ
ให้อนุกรรมการที่ เข้าร่วมการประเมินทุก คน ลงนามรับรองเอกสาร แบบ พร.1 ก แบบ พร.2 ข ของนักศึกษา
ส่งให้คณะกรรมการดาเนินงานฯ พร้อมทั้งเอกสาร แบบเสนอชื่อนักศึกษา แบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข.
(เฉพาะผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย)
4. คณะอนุกรรมการประเมินฯ นักศึกษาพิการ ดาเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพิการ
จากทุ กเขต/ภู มิ ภ าค โดยประเมิ น การให้ ค ะแนนตามแบบ พร. 1 ค สรุป ข้อ มู ล ของนั ก ศึก ษาทุ ก คนที่ เข้ ารับ
การประเมินคัดเลือก สรุปข้อคิดเห็นว่าเหตุใดนักศึกษาพิการที่เสนอชื่อจึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน หรือ
รางวัล ชมเชยตามแบบ พร. 2 ค จั ด ท าบั ญ ชี รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ ารั บ การประเมิ น และคั ด เลื อ กทุ ก คนเรี ย ง
ตามลาดับคะแนนที่ได้ตามแบบ สกอ.1 (ในกรณีที่ไม่มีนักศึกษาพิการเข้ารับการประเมิน หรือมีนักศึกษาเข้ารับการ
ประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ ระบุให้ชัดเจนว่า ”ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน ”หรือ “นักศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ”) และให้ อนุกรรมการที่เข้าร่วมการประเมินทุก คน ลงนามรับรองเอกสาร แบบ พร.1ค
แบบ พร.2 ค ของนักศึกษาพิการ ส่งให้คณะกรรมการดาเนินงานฯ พร้อมทั้งเอกสาร แบบเสนอชื่อนักศึกษาพิการ
แบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข. (เฉพาะผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้รับรางวัลพระราชทาน และ
รางวัลชมเชย)

คู่มือการประเมินนักศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558

13

