โครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเดน พุทธศักราช 2563
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแห งประเทศไทยฯ เป นสถาบั น หลั ก ที่ แ บ งเบาภาระของภาครัฐ ในการจัด
การศึก ษาใหบ ริการทางวิชาการแก สังคม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทำนุ บ ำรุงศิ ลปวัฒ นธรรม และมุ งพั ฒ นา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ พรอมดวยความรูทั้งดานวิชาการและทักษะในทางปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งจะเปนกำลัง
สำคัญของประเทศชาติตอไปในอนาคต
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกยองเชิดชูเกียรติ
นัก ศึกษาและบัณ ฑิ ตของสถาบั นสมาชิกที่มีผ ลงานดีเดน สรางชื่อเสียงให แกว งการอุดมศึก ษาเอกชน จึ งไดจัด
โครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเดน ประจำปพุทธศักราช 2563 ขึ้น เพื่อสรางขวัญและกำลังใจให แกผูไดรับรางวั ล
และเปนแบบอยางที่ดตี อ เยาวชน
2. ประเภทรางวัลนักศึกษาดีเดน รวมทั้งสิ้นจำนวน 42 รางวัล
2.1 นักศึกษาดีเดนประเภทวิชาการดีเดน แบงเปน 4 กลุมดังนี้
2.1.1 กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1.2 กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.1.3 กลุมสาขาสังคมศาสตร
2.1.4 กลุมสาขามนุษยศาสตร
2.2 นักศึกษาดีเดนประเภทวิทยานิพนธดีเดน
2.2.1 ระดับปริญญาเอก แบงเปน 4 กลุมดังนี้
2.2.1.1 กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.2.1.2 กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.2.1.3 กลุมสาขาสังคมศาสตร
2.2.1.4 กลุมสาขามนุษยศาสตร
2.2.2 ระดับปริญญาโท แบงเปน 4 กลุมดังนี้
2.2.2.1 กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.2.2.2 กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.2.2.3 กลุมสาขาสังคมศาสตร
2.2.2.4 กลุมสาขามนุษยศาสตร
2.3 นักศึกษาดีเดนประเภทกิจกรรมดีเดน
2.4 นักศึกษาดีเดนประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเดน
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-23. ลักษณะของรางวัลแตละประเภท
3.1 ประเภทวิชาการดีเดน มอบใหแกนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปที่ 2
ขึ้นไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนักศึกษาผูนั้นตองศึกษาอยูในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแลวไมนอยกวา
1 ปการศึกษา และไมเคยไดรับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยมากอน
3.2 ประเภทวิทยานิพนธดีเดน มอบใหแกผูสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมาแลวไมเกิน 2 ปการศึกษา
3.3 ประเภทกิจกรรมดีเดน มอบใหแกนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปที่ 2
ขึ้นไป ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนักศึกษาผูนั้นตองศึกษาอยูในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแลวไมนอยกวา
1 ปการศึกษา และไมเคยไดรับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยฯ มากอน
3.4 ประเภทศิล ปวัฒนธรรมดีเดน มอบใหแกนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ภาคปกติชั้นปที่
2 ขึ้นไปของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน และนั ก ศึ ก ษาผู นั้ น ต อ งศึ ก ษาอยู ในสถาบั น ที่ เสนอผลงานนั้ น มาแล ว
ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และไมเคยไดรับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยฯ มากอน
4. คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิเสนอผลงาน
นักศึกษาที่จะเสนอผลงานเขาประกวดเพื่อพิจารณาคัดเลือกเขารับรางวัลนักศึกษาดีเดนแตละประเภท
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ไดกำหนดไวเปนการเฉพาะของแตละประเภท ดังนี้
4.1 ประเภทวิชาการดีเดน มอบใหแกนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปที่ 2 ขึ้นไป
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไมจำกัดสัญชาติ และนักศึกษาผูนั้นตองศึกษาอยูในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแลว
ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และไมเคยไดรับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยมากอน
นักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ำกวา 3.00
(2) มีผลงานทางวิชาการดีเดนระดับชาติหรือนานาชาติ
(3) มีความประพฤติที่แสดงถึงการเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการบำเพ็ญประโยชนเพื่อ
สังคม
4.2 ประเภทวิทยานิพนธดีเดน มอบใหแกผูสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาแลวไมเกิน 2 ปการศึกษา ไมจำกัดสัญชาติ
นักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ำกวา 3.50
(2) ไดรบั การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธโดยสถาบันตนสังกัดอยูในระดับดีมาก / ดีเดน / ดีเยี่ยม
(3) วิ ท ยานิ พ นธ (ภาษาไทยหรือ ภาษาอัง กฤษ) นั้น ต องมี การนำผลงานวิ จั ย / งานสรา งสรรค ไป
เผยแพรอยางใดอยางหนึ่งดังนี้

-31) มีการตีพิมพหรือไดรบั การตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หรือ
2) มีการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
3) ไดรับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
คุณสมบัติเฉพาะ
ดานกิจกรรม
1. มีผลงานดานกิจกรรม หมายถึงกิจกรรมนักศึกษา “นอกชั้นเรียน” และ/หรือ “นอกหลักสูตร” และ/
หรือ “เสริมหลักสูตร” ในดานใดดานหนึ่งหรือบูรณาการดังตอไปนี้
1.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.1.1 กิจกรรมดานวิชาการ
1.1.2 กิจกรรมดานกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ
1.1.3 กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1.4 กิจกรรมดานนันทนาการ
1.1.5 กิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ/หรือ
2. มีผลงานดานกิจกรรมที่แสดงถึงทักษะการบริหารจัดการอยางเปนระบบ (กระบวนการ PDCA)
3. มีผลงานดานกิจกรรมที่แสดงถึงทักษะการทำงานเปนทีม การมีสวนรวมหรือเชื่อมโยงเครือขายกิจกรรม
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
4. มีผลงานกิจกรรมที่แสดงถึงการสรางสรรค เกิดประโยชนและมีความยังยืน
5. มีผลงานกิจกรรมที่แสดงถึงทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และสรางเครือขายสังคมออนไลนได
อยางสรางสรรคและเหมาะสม
6. มีผลงานกิจกรรมที่ไดรับการยอมรับในสถาบันหรือสังคมหรือประเทศชาติ
ดานศิลปวัฒนธรรม
1. มีผ ลงานกิ จกรรมดานศิ ล ปวั ฒ นธรรมหรือบู รณาการกั บ กิ จ กรรมด านอื่ น ๆ โดยเน น ความสำคั ญ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
2. มีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงทักษะการบริหารจัดการอยางเปนระบบ (กระบวนการ PDCA)
3. มีผลงานดานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงทักษะการทำงานเปนทีมการมีสวนรวมหรือเชื่อมโยง
เครือขายกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
4. มีผลงานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงการสรางสรรค เกิดประโยชน มีความยังยืน
5. มีผลงานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเครือขาย
สังคม (Social Media) ไดอยางเหมาะสม สรางสรรค
6. มีผลงานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับในสถาบันและสังคมโดยรวม

-45. วิธีการและขั้นตอนการเสนอผลงาน
นักศึกษาที่ประสงคจะเสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหไดรับรางวัลนักศึกษาดีเดนในประเภทตาง ๆ
ใหปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน ดังตอไปนี้
5.1 วิธีการ
(1) นักศึกษาตองเสนอประวัติและผลงานตามแบบฟอรมที่กำหนดไวสำหรับรางวัลแตละประเภท
(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตรวจสอบประวัติและผลงานของนักศึกษาตาม (1) และเสนอเรื่องให
คณะกรรมการฝายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ของสมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทยฯ พิ จ ารณาดำเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ก ำหนดไว ใ นข อ 5.2.1 เพื่ อ เสนอคณะ
กรรมการบริหารสมาคมพิจารณาอนุมัติตอไ
5.2 ขั้นตอน
5.2.1 ระดับสถาบันการศึกษา
(1) ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน กรอกขอมูลเสนอผลงานตามแบบที่กำหนด
(2) ใหสถาบันการศึกษาตรวจสอบผลงานและหลักฐาน แลวสงขอมูลไปยังคณะกรรมการฝาย
พัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษาของสมาคมฯ ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
5.2.2 ระดับสมาคม
(1) สมาคม ฯ มอบหมายใหคณะกรรมการฝายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา คณะกรรมการ
ฝา ยวิ ช าการและประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา และคณะกรรมการฝ ายกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
พิจ ารณาผลงานของนักศึกษาที่สถาบัน การศึกษาเสนอมาเพื่ อรับ รางวัลนัก ศึกษาดีเด น
ประเภทตางๆ ของสมาคมฯ
(2) คณะกรรมการตาม (1) จัด ทำบั ญ ชี รายชื่ อ นัก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ เข า รับ การประเมิ น เรี ย ง
ตามลำดับคะแนนที่ไดสูงสุดของแตละรางวัล ตามจำนวนรางวัลที่กำหนดไว พรอมดวย
เหตุผลกรณีที่ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมินหรือผลการประเมินไมผานเกณฑใหระบุให
ชัดเจนวา “ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน” หรือ “การประเมินไมผานเกณฑ”
(3) ใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมินตาม (2) โดยใหประธานพรอมดวยกรรมการทุกคนลง
นามในใบสรุปผลการประเมินผลงานของนักศึกษา เสนอตอคณะกรรมการฝายพัฒนาและ
นวัตกรรมอุดมศึกษา เพื่อนำเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารของสมาคม ตอไป
6. ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฝายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยฯ

