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โครงการคนดีศรีเกษตร 
รางวัลเชิดชูเกียรติ นิสิต/นักศึกษา สาขาการเกษตร ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
หลักการและวัตถุประสงค์  
 นิสิต/นักศึกษาควรได้รับการสั่งสอนและฝึกอบรมให้เป็นผู้ ใฝุรู้ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
และจริยธรรม รวมถึงมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี ซึ่งสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรต่างก็ได้ท าหน้าที่ในการสั่งสอน 
ฝึกอบรมและสร้างคนดี คนเก่งในสถาบันตนเอง รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง  
ผ่านทางระบบการศึกษาและระบบการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  

 ศูนย์คุณธรรมได้วิจัยพบว่า แกนหลักของคุณธรรมที่จ าเป็นส าหรับสังคมไทยมี 10 ประการคือ  
1) ความพอเพียง 2) ความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 3) ความกตัญญู กตเวทิตา 4) ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง  
5) ความเสียสละ 6) ความมีวินัย 7) ความอดทนอดกลั้น 8) ความรับผิดชอบ 9) ความขยันห มั่นเพียร และ 
10) ความมีสติ นอกจากนี้ยังเสนอแนะว่าการจะสร้างคนไทยให้มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพแล้ว 
ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยต้องมีการส่งเสริม มีต้นแบบ มีการให้ความคิด มีการกระท าและให้ตระหนักเข้าใจ  
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ด้วยการท ากิจกรรมคุณธรรมในหลากหลายรูปแบบ  

 สถาบันการศึกษาทุกแห่งต่างก็มีนโยบายและหน้าที่ในการสร้างนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วยคุณสมบัติในสามด้านคือ 1) เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการคิด การพูด การกระท าดี 
ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ มีคุณค่า 2)เป็นคนมีความสามารถในทางวิชาชีพ 3) เป็นคนที่มีความสุข 
ทางจิตวิญญาณในตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 

 ในปีการศึกษา 2555 สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย และสถาบันภาคี 4 จอบแห่งชาติ
ได้ร่วมกันริเริ่มรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ครั้งแรกโดยสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯได้มอบหมายให้คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ด าเนินงานและได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสถาบันสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต/นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ  
2) เพ่ือเชิดชูเกียรตินิสิต/นักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถเด่นในด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม 
และจากมติที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555                          
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบให้มีการด าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดย
ให้สถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ รับเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงานพิจารณารางวัลนี้  
ในช่วงเดียวกับงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติของปีนั้น ๆ ด้วย 

 
แนวปฏิบัติและแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา 2559 

1. สภาคณบดีสาขาการเกษตรฯให้ความเห็นชอบรายละเอียดและก าหนดการของโครงการและด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการคนดีศรีเกษตร” เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ให้ได้รับรางวัล  
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เชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 รวมถึงด าเนินการ
แจ้งใหส้ถาบันสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ทราบเพ่ือเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. สถาบันสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ด าเนินการประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา
ในสังกัด เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

3. คณะกรรมการฯ  ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานตามเกณฑ์คะแนนของโครงการคนดีศรีเกษตร 
เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาให้สภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ พิจารณารับรองผลการคัดเลือกโดยจะมีการประกาศ
ผลการคัดเลือกฯ ในช่วงพิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
 

คุณลักษณะพื้นฐานของนิสิต/นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก 
1. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่ก าลั งศึกษาในชั้นปีที่  2 ขึ้นไปของคณะ/หน่วยงานของสมาชิกสภาคณบดี 

สาขาการเกษตรฯและ/หรือเป็นสมาชิกภาคี 4 จอบแห่งชาติ และต้องเป็นนักศึกษาในคณะ/หน่วยงาน
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 

2. เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและมีมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งมี
พฤติกรรมที่สมควรได้รับการยกย่อง 

3. มีผลการเรียนดี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
5. ไม่เคยได้รบัรางวัลนี้มาก่อน 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ กตัญญู เสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อดทน ประหยัด อดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีความเป็นประชาธิ ปไตย  
มีภาวะผู้น า ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

2. คณะ/หน่วยงานการศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาส่งนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาได้คณะ/หน่วยงานละ  
1 คนเท่านั้น 

 
กิจกรรมและผลงานเด่น 
 นิสิต/นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และ/หรือ มีผลงานดีเด่นที่แสดงถึง
คุณประโยชน์ต่อสังคม ท้องถิ่น หรือชุมชนอย่างกว้างขวาง เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพและแสดงออกถึง
คุณธรรม ความดีงามและสร้างสรรค์ 
 
การรับสมัคร 

1. ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกและรับรองชื่อผู้ที่ เหมาะสมที่สุด 1 คน ส่ง หลักฐาน 
และใบสมัครไปที่เลขานุการคณะกรรมการฯภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 
(โดยถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นส าคัญ) 
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การด าเนินการคัดเลือกและการประกาศผล 
1. เลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมใบสมัครและตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครทุกคน พร้อมจัดล าดับ

คะแนนเบื้องต้น เพ่ือส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทาง e - Mail (ระหว่างวันที่ 22 - 26 
ตุลาคม 2559) 

2. น าเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ (ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559) 
เพ่ือพิจารณารับรองผลการตัดสินซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดของการตัดสินและด าเนินการจัดท าเกียรติบัตร 
ให้ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยเสนอให้ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ เป็นผู้ลงนาม  

 
เกณฑ์ระดับคะแนนและรางวัล 

ระดับคะแนน เกณฑ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ 
A+ 

มากกว่า 90 คะแนน 
มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องหลากหลายและเป็น 
ที่ประจักษ์ในระดับกว้างขวาง เช่น ระดับคณะ สถาบัน 
ระหว่างสถาบันและนอกสถาบัน 

ระดับเหรียญทอง 
(Excellence) 

A 
ระหว่าง 80 – 89 คะแนน 

มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายเป็น 
ที่ประจักษ์ 

ระดับเหรียญเงิน  
(Very good) 

B+ 
ระหว่าง 70 – 79 คะแนน 

มีผลงานดีเด่นต่อเนื่อง ระดับเหรียญทองแดง  
(Good) 

B 
ระหว่าง 61 – 69 คะแนน 

มีผลงานดีเด่น ระดับชมเชย  
(Fair) 

 
 
แนวทางการให้คะแนนส าหรับคณะกรรมการตัดสิน  
 พิจารณาจากทั้ง Process และ Output ที่นิสิต/นักศึกษานั้นได้ประพฤติปฏิบัติอย่างหลากหลาย 
สม่ าเสมอหรือต่อเนื่องเป็นประจ า และได้รับการยกย่องหรือปรากฏในระดับภาควิชา คณะ สถาบัน/มหาวิทยาลัย  
หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่นระดับองค์กร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เป็นต้น 
 ดังนั้น นิสิต/นักศึกษาที่สมัครควรเขียนใบสมัครให้ละเอียด ตลอดจนมีหลักฐานมากพอที่จะให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้คะแนนได้อย่างเหมาะสมตามตารางmatrix ดังนี้ 
 

 

ความหลากหลายของคุณธรรม จริยธรรม 

A  ระดับสถาบัน A+  ระดับชาติ 

B  ระดับภาควิชา B+ ระดับคณะ 

ความประพฤติดี สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

 
 ในการท ากิจกรรมหากได้เป็นผู้น าหรือผู้ด าเนินกิจกรรม และ/หรือได้รับรางวัลหรือการยกย่อง 
เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ก็จะได้ระดับ ++ เพิ่มมากขึ้น 
 



4 

 
 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
 งานกิจการนักศึกษา 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 หมายเลขโทรศัพท์ 045-353-500 ต่อ 2152 
 e – Mail: saovanee.m@ubu.ac.th 
 เว็บไซต์http://4jobb34.com 
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