
 
 

โครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น พุทธศักราช 2561 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เป็นสถาบันหลักที่แบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัด
การศึกษาให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมุ่งพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ พร้อมด้วยความรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะในทางปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ  จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาและบัณฑิตของสถาบันสมาชิกที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการอุดมศึกษาเอกชน จึงได้จัด
โครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ขึ้น เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัล 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชน 
 
2. ประเภทรางวัลนักศึกษาดีเด่น    รวมทั้งสิ้นจ านวน   42 รางวัล 

2.1 นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น  แบ่งเป็น  4  กลุ่มดังนี้ 
2.1.1 กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 รางวัล 
2.1.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    3 รางวัล 
2.1.3 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์     3 รางวัล 
2.1.4 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์     3 รางวัล 

 2.2 นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
  2.2.1 ระดับปริญญาเอก  แบ่งเป็น  4  กลุ่มดังนี้ 
   2.2.1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 รางวัล 

2.2.1.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3 รางวัล 
2.2.1.3 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์    3 รางวัล 
2.2.1.4 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์    3 รางวัล 

 2.2.2 ระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
   2.2.2.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 รางวัล 

2.2.2.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3 รางวัล 
2.2.2.3 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์    3 รางวัล 
2.2.2.4 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์    3 รางวัล 

2.3  นักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น      3   รางวัล 
2.4 นักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น     3   รางวัล 
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3. ลักษณะของรางวัลแต่ละประเภท 

  3.1  ประเภทวิชาการดีเด่น มอบให้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 
ขึ้นไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยมาก่อน  

3.2  ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น มอบให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมาแล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา                

3.3  ประเภทกิจกรรมดีเด่น มอบให้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 
ขึ้นไป ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ มาก่อน 
  3.4 ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น มอบให้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ภาคปกติชั้น
ปีที่ 2  ขึ้นไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา  และไม่เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ มาก่อน 
 

4. คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิเสนอผลงาน 
  นักศึกษาที่จะเสนอผลงานเข้าประกวดเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่นแต่ละประเภท
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะของแต่ละประเภท ดังนี้ 
  4.1 ประเภทวิชาการดีเด่น มอบให้แก่นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยมาก่อน 
  นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    (1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
    (2) มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ 
   (3) มีความประพฤติที่แสดงถึงการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ

สังคม 
 4.2 ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น มอบให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาแล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 
    นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.50 
(2) ได้รับการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์โดยสถาบันต้นสังกัดอยู่ในระดับดีมาก / ดีเด่น / ดีเยี่ยม  
(3) วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) นั้นต้องมีการน าผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ไป

เผยแพร่อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
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    1) มีการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หรือ 

    2) มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ  
    3) ได้รับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 ด้านกิจกรรม  

1. มีผลงานด้านกิจกรรม หมายถึงกิจกรรมนักศึกษา “นอกชั้นเรียน”และ/หรือ “นอกหลักสูตร” และ/
หรือ “เสริมหลักสูตร” ในด้านใดด้านหนึ่งหรือบูรณาการดังต่อไปนี้     

       1.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
          1.1.1 กิจกรรมด้านวิชาการ 
          1.1.2 กิจกรรมด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
          1.1.3 กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์จิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          1.1.4 กิจกรรมด้านนันทนาการ 
          1.1.5 กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ/หรือ 

2. มีผลงานด้านกิจกรรมท่ีแสดงถึงทักษะการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (กระบวนการ PDCA) 
3. มีผลงานด้านกิจกรรมท่ีแสดงถึงทักษะการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมหรือเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรม 

 ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
4. มีผลงานกิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์และมีความยังยืน  
5. มีผลงานกิจกรรมที่แสดงถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม     

  6. มีผลงานกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับในสถาบันหรือสังคมหรือประเทศชาติ 
 
  ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. มีผลงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมหรือบูรณาการกับกิจกรรมด้านอ่ืนๆ โดยเน้นความส าคัญ
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงทักษะการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (กระบวนการ PDCA) 
3. มีผลงานด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงทักษะการท างานเป็นทีมการมีส่วนร่วมหรือเชื่อมโยง
เครือข่ายกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
4. มีผลงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงการสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ มีความยังยืน 
5. มีผลงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) และเครือข่าย
สังคม (Social Media) ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ 

  6. มีผลงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในสถาบันและสังคมโดยรวม 
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5. วิธีการและข้ันตอนการเสนอผลงาน 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะเสนอผลงานเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นในประเภทต่าง ๆ 
ให้ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  5.1 วิธีการ 
   (1) นักศึกษาต้องเสนอประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ส าหรับรางวัลแต่ละประเภท  
   (2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตรวจสอบประวัติและผลงานของนักศึกษาตาม (1) และเสนอเรื่องให้

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยฯ พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.2.1 เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริหารสมาคมพิจารณาอนุมัติต่อไ 

      5.2 ขั้นตอน 
 5.2.1 ระดับสถาบันการศึกษา 
 (1)  ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกข้อมูลเสนอผลงานตามแบบที่ก าหนด 
 (2) ให้สถาบันการศึกษาตรวจสอบผลงานและหลักฐาน แล้วส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการฝ่าย

พัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษาของสมาคมฯ ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
  5.2.2 ระดับสมาคม  
 (1) สมาคม ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา คณะกรรมการ

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
พิจารณาผลงานของนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาเสนอมาเพ่ือรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
ประเภทต่างๆ ของสมาคมฯ  

 (2) คณะกรรมการตาม (1) จัดท าบัญชีรายชื่อนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับการประเมินเรียง
ตามล าดับคะแนนที่ได้สูงสุดของแต่ละรางวัล ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดไว้ พร้อมด้วย
เหตุผลกรณีที่ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมินหรือผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ให้ระบุให้
ชัดเจนว่า “ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน” หรือ “การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 

 (3) ให้คณะกรรมการสรุปผลการประเมินตาม (2) โดยให้ประธานพร้อมด้วยกรรมการทุกคนลง
นามในใบสรุปผลการประเมินผลงานของนักศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและ
นวัตกรรมอุดมศึกษา เพ่ือน าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารของสมาคม ต่อไป 

6.  ผู้รับผิดชอบ 
 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ 
 


