โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน พุทธศักราช 2563
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ไดรับการยอมรับในสังคมมาอยางตอเนื่องวามีบทบาทที่
สำคัญอยางยิ่งในการแบงเบาภาระการจัดการอุดมศึกษาของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนที่ยอมรับวาเปนผูมีความรูความสามารถและเปนที่ตองการของสังคมมากยิ่งขึ้น
เป นลำดับ เปนการสะทอนใหเห็นไดวาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีหน าที่เกี่ยวของในการผลิต
บั ณ ฑิ ต ทั้ งหลายเหล า นั้ น ไม ว า จะเป น ผู บ ริ ห าร คณาจารย เจ าหน า ที่ ฯลฯ ต า งเป น ผู มี ความสามารถและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเปนการยกยองและเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลงานดีเดนสมาคม
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย จึงเห็นสมควรจัดโครงการคัดเลือกอาจารยดีเดน และนักวิจัยดีเดน
ของสมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยขึ้นเปนประจำทุกป ทั้งนี้เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ
และมอบรางวัลเกียรติยศใหกับบุคลากรดีเดนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สรางคุณประโยชนใหแกสถาบัน
และประเทศชาติโดยรวม
2.2 เพื่อสงเสริมใหมีการคนควาและปรับปรุงการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อสงเสริมศรัทธาและความเชื่อถือ อันนำมาซึ่งภาพพจนที่ดีตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. ประเภทรางวัล
3.1 รางวัลบุคลากรดีเดนแบงเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 อาจารยดีเดน จำนวน 8 รางวัล โดยแบงกลุมสาขาละ 2 ระดับ คือ
ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) และระดับดีมาก (Outstanding) ดังนี้
1) กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3) กลุมสาขาสังคมศาสตร
4) กลุมสาขามนุษยศาสตร
3.1.2 นักวิจัยรุนใหม จำนวน 8 รางวัล โดยแบงกลุมสาขาละ 2 ระดับ คือ
ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) และระดับดีมาก (Outstanding) ดังนี้
1) กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3) กลุมสาขาสังคมศาสตร
4) กลุมสาขามนุษยศาสตร

-23.2 บุคลากรดีเดนดานสนับสนุนวิชาการ จำนวน 6 รางวัล โดยแบงเปน 3 กลุมงาน คือ
3.2.1 กลุมงานสนับสนุนวิชาการจำนวน 2 รางวัลคือ
1) ระดับผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน จำนวน 1 รางวัล
2) ระดับผูปฏิบัติการ จำนวน 1 รางวัล
3.2.2 กลุมงานกิจการนักศึกษาจำนวน 2 รางวัลคือ
1) ระดับผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน จำนวน 1 รางวัล
2) ระดับผูปฏิบัติการ จำนวน 1 รางวัล ดังนี้
3.2.3 กลุมงานศิลปวัฒนธรรมจำนวน 2 รางวัลคือ
1) ระดับผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน จำนวน 1 รางวัล
2) ระดับผูปฏิบัติการ จำนวน 1 รางวัล
4. คุณสมบัติและผลงานของบุคลากรดีเดน
ผูไดรับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนตองมีคุณสมบัติและผลงาน ดังนี้
4.1 บุคลากรดีเดนดานวิชาการ
4.1.1 คุณสมบัติทั่วไปของผูไดรับการเสนอชื่อเปนอาจารยดีเดน
1) เปนอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานอยูในสถาบันซึ่งเปนสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ไมจำกัดสัญชาติ รวมแลวไมนอยกวา 5 ป ทั้งนี้ โดยนับถึง
วันสถาปนาสมาคมฯ (วันที่ 18 พฤศจิกายนของแตละป)
2) เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเปนที่ประจักษในสังคม
3) เปนผูไมเคยไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนในประเภทเดียวกันมากอน
4) เปนผูอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนใหศิษยมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่สอน
อยางแทจริง สามารถประยุกตกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหม
5) เปนผูที่มีผลงานดานวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง
4.1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูไดรับการเสนอชื่อเปนอาจารยดีเดน
1) เปนอาจารยที่มีชั่วโมงการสอนไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอปการศึกษาตามรายวิชา
ในหลั ก สู ต รของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนฯ ไม จ ำกั ด สั ญ ชาติ เป น ระยะเวลา 5 ป
การศึกษา
2) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพขณะที่เปนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
ผลงานไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารและสื่ออื่ น ๆ ที่เป นที่ ยอมรับในสาขานั้น ๆ
มาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษาที่ผานมา ผลงานทางวิชาการ ไดแก
2.1 งานวิจัยระดับนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง หรือ ระดับชาติอยางนอย 2 เรื่อง หรือ
ระดับสถาบันอยางนอย 3 เรื่อง

-32.2 งานวิชาการอื่นที่เทียบเทา ไดแก ผลงานแตง เรียบเรียง แปลตำรา เอกสาร
ประกอบการสอน ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ผลงานวิชาการใน
ลักษณะอื่นที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน ฯลฯ ทั้งนี้ไมนับผลงาน
ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือรับประกาศนียบัตรใด ๆ
4.1.3 คุณสมบัติทั่วไปของผูไดรับการเสนอชื่อสำหรับนักวิจัยรุนใหม
1) เป น อาจารย ป ระจำที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นสถาบั น ซึ่ ง เป น สมาชิ ก ของสมาคมสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ไมจำกัดสัญ ชาติ รวมแลวไมนอยกวา 2 ปติดตอกัน
โดยนับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันที่สถาบันเสนอชื่อเขารับการพิจารณา
2) มีอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ โดยนับถึงวันสถาปนาสมาคมฯ (วันที่ 18 พฤศจิกายนของแต
ละป)
3) เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเปนที่ประจักษในสังคม
4) เปนผูไมเคยไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมของสมาคมฯ มากอน
5) เปนผูอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนใหศิษ ยมีความรู ความเขาใจในเนื้ อหาวิชาที่สอน
อยางแทจริง สามารถประยุกตกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกั บความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาการสมัยใหม
4.1.4 คุณสมบัติเฉพาะของผูไดรับการเสนอชื่อเปนนักวิจัยรุนใหม
1) เปนอาจารยที่มีชั่วโมงการสอนไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอปการศึกษาตาม
รายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ
2) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพขณะที่เปนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
ผลงานไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารและสื่ออื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับในสาขานั้น
มาแลวไมเกิน 5 ป การศึกษาที่ผานมา (ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 – วันที่ 14
สิงหาคม 2563) ผลงานทางวิชาการ ไดแก
2.1 งานวิจัยระดับนานาชาติ หรือระดับชาติอยางนอย 1 เรื่อง
2.2 งานวิชาการอื่นที่เทียบเทา ไดแก ผลงานแตง เรียบเรียง แปลตำรา เอกสาร
ประกอบการสอน ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ผลงานวิชาการใน
ลักษณะอื่นที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน ฯลฯ ทั้งนี้ ไมนับผลงาน ที่เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือรับประกาศนียบัตรใด ๆ

-44.2 บุคลากรดีเดนดานสนับสนุนวิชาการ
4.2.1 คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
ดานสนับสนุนวิชาการระดับผูบริหารและระดับปฏิบัติการ
1) เป น บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นสถาบั น ที่ เ สนอชื่ อ ซึ่ ง เป น สมาชิ ก ของสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ฯ ไมจำกัดสัญ ชาติ รวมแลวไมนอยกวา 3
ปตอเนื่อง ทั้งนี้ โดยนับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่สถาบันเสนอชื่อเขารับการ
พิจารณา
2) เปน ผูไม เคยไดรับ รางวัล บุ ค ลากรดีเดนของสมาคมสถาบั น อุ ด มศึก ษาเอกชนแห ง
ประเทศไทยฯ ในประเภทเดียวกันมากอน
ดานกิจการนักศึกษาระดับผูบริหาร
1) ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ดี ำรงตำแหนงผูอำนวยการ ผูจัดการ หรือเทียบเทาดานกิจการ
นักศึกษาหรือดานศิลปวัฒนธรรม (มีหนังสือรับรองจากสถาบัน)
2) เปนบุคลากร ไมจำกัดสัญชาติ ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสถาบัน ติดต อกัน ไมนอยกวา 3 ป
โดยนับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานจริงถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3) ไมเคยไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนของสสอท. ในประเภทเดียวกันมากอน
4) สรางสรรคผลงานที่มีคุณคา มีประโยชน และเปนที่ยอมรับของหนวยงานสถาบันหรือ
สังคมหรือประเทศชาติมาแลวไมเกิน 5 ป
ดานกิจการนักศึกษาระดับผูปฏิบัติการ
1) ปฏิบัติงานอยูในสถาบันตนสังกัดซึ่งเปนสมาชิกสสอท. ติดตอกันไมนอยกวา 3 ปโดย
นับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานจริงถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
2) ไมเคยไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนของสสอท. ในประเภทเดียวกันมากอน
3) สรางสรรคผลงานที่มีคุณคา มีประโยชน และเปนที่ยอมรับของหนวยงานถาบันหรือ
สังคมหรือประเทศชาติมาแลวไมเกิน 5 ป
4.2.2. คุณสมบัติเฉพาะ
ดานกลุมงานสนับสนุนทางวิชาการระดับผูบริหารและระดับปฏิบัติการ
1) เปนบุคลากรที่มคี วามสามารถและเชี่ยวชาญในหนาที่ที่ปฏิบัติ
2) มีผลงานสนับสนุนวิชาการที่มีคุณ ภาพขณะที่เปน บุคลากรของสถาบั นอุดมศึกษา
เอกชน
3) ผลงานสนับสนุนวิชาการใชประกอบการทำงานใหเกิดมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือมีประโยชนตอ หนวยงานหรือสถาบัน และ/หรือสังคมโดยรวม

-5ดานกิจการนักศึกษาระดับผูบริหาร
1) วางแผนกลยุทธและบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา
2) บริห ารจัดการโครงการการเรียนรูนอกหองเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัยหรือนอก
ประเทศ
3) บริหารจัดการประเมินแผนงานกิจการนักศึกษา
4) สรางองคความรูดานกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการและ/
หรืองานสรางสรรคอื่นๆ
5) บริหารจัดการสรางกลไกการดำเนิ นงานเพื่ อ พั ฒ นางานกิจ การนัก ศึกษาอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดานกิจการนักศึกษาระดับผูปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานใดดานหนึ่งหรือบูรณาการ
ดังตอไปนี้
1.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.1.1 กิจกรรมดานวิชาการ
1.1.2 กิจกรรมดานกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ
1.1.3 กิจกรรมดานนันทนาการ
1.1.4 กิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ/หรือ
1.2 กิจกรรมดานสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษาและใหคำปรึกษา
2. เปนผูปฏิบัติงานหลักในโครงการที่เปดโอกาสการเรียนรูนอกหองเรียน และ/หรือ
นอกมหาวิทยาลัย หรือนอกประเทศ
3. สรางองคความรูดานกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการ และ/
หรืองานสรางสรรคอื่นๆ
4. สรางกลไกการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานกิจการนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ดานศิลปวัฒนธรรมระดับผูบริหาร
1) กำหนดวิสัยทัศน นโยบาย วางแผนกลยุทธและบริหารจัดการงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
2) บริหารจัดการโครงการเพิ่มโอกาสการเรียนรูนอกหองเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัย
และ/หรือนอกประเทศ
3) บริหารจัดการประเมินแผนงานกิจการนักศึกษา
4) สรางองคความรูดานกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการและ/
หรืองานสรางสรรคอื่นๆ

-65) บริหารจัดการสรางกลไกการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานกิจการนักศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดานศิลปวัฒนธรรมระดับผูปฏิบัติการ
1. ปฏิ บั ติห น า ที่รับ ผิ ดชอบงานกิ จกรรมดา นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ/หรือบู รณาการ
รวมกับกิจกรรมอื่นๆ โดยเนนความสำคัญกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
2. เพิ่มโอกาสการเรียนรูนอกหองเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือนอกประเทศ
3. ประเมินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (Student Engagement)
4. สรางองคความรูดานกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการ และ/
หรืองานสรางสรรคอื่นๆ
5. สรางกลไกการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานกิจการนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4.3 ผลงานที่นำเสนอ
4.3.1 ผลงานของบุคลากรดีเดนดานวิชาการ
ผลงานที่ เสนอเพื่ อ ประกอบการพิ จารณา เป นผลงานวิช าการตามเกณฑ ก ารประเมิ น
คุณ ภาพภายในของสำนั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ยกเว น รายงานสื บ เนื่องจากการประชุม
วิชาการ) ซึ่งเปนผลงานภายใน 5 ป การศึกษาที่ผานมา (ตั้งแตวันที่ 1 กัน ยายน 2559 – วันที่ 14
สิงหาคม 2563) ไดแก
1) ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
3) บทความวิ จั ย หรือ บทความวิ ชาการที่ ตีพิ ม พ ในวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
4) ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว
5) ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ
6) ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรบั การจดทะเบียน
7) ตำราหรือหนังสือ หรืองานแปลที่ ได รับ การประเมิ น ผ านเกณฑ ก ารขอตำแหน งทาง
วิชาการแลว หรือผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
แตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
8) ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
9) ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
10) ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
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งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปน
นวัตกรรมโดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒ นาจากแนวคิด สรางสรรคเดิม เพื่ อเป นตน แบบหรือความสามารถในการบุก เบิ ก
ศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรีและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะ
ของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก
(1) ทั ศ นศิล ป (Visual Arts) ประกอบดว ย ผลงานด านจิ ต รกรรม ประติม ากรรม ภาพพิ ม พ
ภาพถายภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริย างคศิล ป นาฏศิลป รวมทั้ งการ
แสดงรูปแบบตางๆ
(3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ
ผลงานวิชาการรับใชสังคม หมายถึงผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่นที่ เกิดขึ้นโดย
ความใชความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชาและปรากฏผลที่สามารถประเมิน ไดเป น
รูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ
4.3.2 ผลงานบุคลากรดีเดนดานสนับสนุนวิชาการ
ผลงานสนับสนุนวิชาการไดแก
1) เอกสารคำแนะนำ คูมือการปฏิบัติในการใหบริการ หรือ
2) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หรือ
3) ผลงานรวมวิจัยที่สนับสนุนวิชาการ บทความวิชาการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หรือ
4) บทความสนับสนุนวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่นที่สามารถประเมินได ทั้งนี้ไมนับผลงานที่ทำ
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือรับประกาศนียบัตรใด ๆ
5. ผูมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อ
5.1 ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนบุคลากรดีเดนดานวิชาการตองไมดำรงตำแหนงดังตอไปนี้
5.1.1 อธิการบดี
5.1.2 รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี
5.1.3 กรรมการผูตัดสิน
5.2 ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนบุคลากรดีเดนดานสนับสนุนวิชาการ / บุคลากรดีเดนดานกิจการนักศึกษาตอง
ไมดำรงตำแหนงดังตอไปนี้
5.2.1 อธิการบดี
5.2.2 รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/คณบดี
5.2.3 กรรมการผูตัดสิน

-86. วิธีการคัดเลือก
6.1 สมาคมฯ ประชาสัมพันธโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนถึงสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่เปนสมาชิก
ของสสอท.ทุกแหง
6.2 ผู บ ริห ารสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแตละสถาบั นเสนอชื่อพรอมแนบแบบประวัติและผลงานผู ที่มี
คุณสมบั ติดีเดนในแตละประเภทในสถาบันของตน (เอกสารประกอบหมายเลข 1 หรือหมายเลข 2
แลวแตกรณี) สงมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.3 เกณฑการตัดสินจะพิจารณาจากผลงานของผูสมัครตามเกณฑที่กำหนด
6.4 คณะกรรมการฝ า ยพั ฒ นาและนวั ต กรรมอุ ด มศึ ก ษาร ว มกั บ คณะกรรมการฝ า ยวิ ช าการฯและ
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ทำหนาที่พิจารณากลั่นกรอง
แลวนำเสนอผูสมควรไดรบั รางวัลตอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายในเดือนตุลาคม 2563
6.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเปนที่สิ้นสุด
6.6. สมาคมฯ อาจงดใหรางวัลหากผลการพิจารณาไมมีผูเหมาะสม
7. รางวัล
รางวัลประกอบดวย
7.1 เข็มทองคำเชิดชูเกียรติสัญลักษณสมาคมฯ และ
7.2 ใบประกาศเกียรติคุณ
8. เกณฑการตัดสิน โปรดดูในเอกสารแนบ

