
โครงการยกย่องเชิดชูเกยีรติ “นักศกึษาดีเดน่” ประจ าปกีารศกึษา 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยเฉพาะ
คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ออกไปรับใช้สังคม
ในสาขาวิชาชีพ ต่าง ๆ   ดั งนั้ น จึงมี ความจ า เป็ นอย่างยิ่ ง ท่ี มหาวิทยาลัยฯ จะ ต้องสร้ างแรง จู งใจ                              
ให้นักศึกษาศรัทธาในความดี  มีหลักคิด และแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดี และคุณค่าความเป็นมนุษย์                               
มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนให้ก าลังใจแก่นักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี                
อยู่ ในระเบียบวินั ย รวมไปถึงสร้างคุณประโยชน์ ให้ แก่ สังคมส่วนรวม อันจะเป็น การสร้าง ช่ือ เสียง                                           
ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ อีกประการหนึ่งด้วย  นอกจากนี้จะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป และ                                    
จะสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาส านึกรักมหาวิทยาลัยฯ และกลับมาสร้ างคุณประโยชน์ตอบแทน
มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะ “ศิษย์เก่า” ต่อไป จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูนักศึกษาปัจจุบันท่ีมีความประพฤติดี มีผลงานดีเด่น หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่
สังคม หรือสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป 
 2.2 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักศึกษาปัจจุบันในการประพฤติดี มีวินัย และอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

2.3 เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบันเกิดความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยฯ  

2.5 เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยฯ 
 
3. ประเภทรางวัล  

3.1 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีราชมงคลตาก” พร้อมทุนการศึกษา  5,000 บาท    
จ านวน 1 รางวัล  

3.2 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 
(1)  ด้านผู้น านักศึกษา    จ านวน 1 รางวัล 
(2)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   จ านวน 1 รางวัล 
(3)  ด้านศิลปวัฒนธรรม   จ านวน 1 รางวัล 
(4)  ด้านกีฬา หรือนันทนาการ  จ านวน 1 รางวัล 
(5)  ด้านจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  จ านวน 1 รางวัล 
(6)  ด้านวิชาการ     จ านวน 1 รางวัล 
(7)  ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 รางวัล 
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3.3 รางวัลเกียรติบัตร   
(1)  ด้านผู้น านักศึกษา    จ านวน 2 รางวัล 
(2)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   จ านวน 2 รางวัล 
(3)  ด้านศิลปวัฒนธรรม   จ านวน 2 รางวัล 
(4)  ด้านกีฬา หรือนันทนาการ  จ านวน 2 รางวัล 
(5)  ด้านจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  จ านวน 2 รางวัล 
(6)  ด้านวิชาการ     จ านวน 2 รางวัล 
(7)  ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 รางวัล 

4. คุณสมบัติทั่วไปของนักศึกษา  
 4.1 เป็นนักศึกษาระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 ขึ้นไป  
 4.2 มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  
 4.3 ไม่จ ากัดผลการเรียน 

 
5. หลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาดีเด่น  

5.1 ด้านผู้น านักศึกษา 
(1)  เป็นคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

เขตพื้นท่ี หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ หรือคณะกรรมการบริหารชมรม หรือคณะกรรมการ
บริหารชมรมคณะ และ 

(2)  มีทักษะภาวะผู้น า สามารถวางแผน จัดระบบงาน ก ากับดูแล  ด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา                       
ในการท างานได้เป็นอย่างดีจนเป็นท่ีประจักษ์ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(3)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
(4)  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและได้รับการยอมรับจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและสมาชิกในองค์กร

นักศึกษา  
 5.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       (1)  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างน่ายกย่องสรรเสริญ 
 (2)  มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ประหยัด รู้ประมาณตน 
 (3)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นท่ีรักใคร่ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 (4)  บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5.3 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
     (1)  ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน หรือได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม                      

ในระดับมหาวิทยาลัยฯ หรือระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือ 
   (2)  ท ากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา                     

ด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง ปรากฏผลงานเด่นชัด เป็นแบบอย่างได้ 
 5.4 ด้านกีฬา หรือนันทนาการ 
     (1)  ได้รับเหรียญหรือรางวัลชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 หรือรองชนะเลิศอันดับท่ี 2                   

ในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยฯ หรือระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือ 
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 (2)  ร่วมกิจกรรมกีฬา หรือ ศิลปะ หรือดนตรี อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ขยันฝึกซ้อม มีความ
รับผิดชอบสูง  

 5.5 ด้านจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์
(1)  ท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ อดทน มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ปรากฏผลงานเด่นชัด และ 
(2)  กิจกรรมท่ีด าเนินการต้องมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ หรือชุมชน หรือประเทศ หรือ 
(3)  เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) 

5.6 ด้านวิชาการ 
(1)  ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน หรือได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลด้านวิชาการระดับ

มหาวิทยาลัยฯ หรือระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือ 
(2)  ท ากิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ปรากฏผลงานเด่นชัด 

5.7 ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1)  ท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ อดทน มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรากฏผลงานเด่นชัด  
(2)  เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) 

6.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีราชมงคลตาก”  
6.1 เป็นผู้น านักศึกษาหรือเป็นผู้มีผลงานกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านกีฬา  

ด้านจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  ด้านวิชาการ  และด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  อย่างต่อเนื่อง จริงจัง 
ปรากฏผลงานเด่นชัด 

6.2  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการยอมรับจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและสมาชิกในองค์กร 

7.  วิธีการพิจารณาคัดเลือก  
 7.1  การพิจารณาเบื้องต้นคัดเลือกจากเอกสาร  โดยก าหนดให้นักศึกษาส่งเอกสารผลงานตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  มายังฝ่ายกิจการนักศึกษา (นายจเร นะราชา) กองการศึกษาตาก อาคาร                        
วิทยบริการ ช้ัน 3 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเบ้ืองต้น 
 7 .2   ผู้ ผ่ านก ารพิ จ ารณ าเบื้ อ ง ต้น น า เสน อผลงาน   โดยก าห นด ให้ นั ก ศึ กษ าจัด เตรี ยม                         
Power point หรือ แผ่นพับ หรือ บอร์ด หรือ VDO อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้  ส าหรับน าเสนอ                      
คนละไม่เกิน 10 นาที  ท้ังนี้จะแจ้งก าหนดการน าเสนอผลงานให้ทราบภายหลัง 

8.  ประกาศผลและมอบรางวัล  
8.1  จะประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านเว็บ

ไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ  www.tak.rmutl.ac.th   
8.2  จะจัดพิธีมอบรางวัลในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป  

ทั้งนี้  ใหป้ระธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยให้
ถือว่าค าวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการเป็นท่ีสุด 

 


