
 
การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

๑. เหตุผล 

           เพ่ือคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดเพ่ือเข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ 

๒. เป้าหมาย    

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าทีค่ณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/กองต่างๆ 
ศิษย์เก่า และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๓. วัตถุประสงค ์
        เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

๔. ประเภทรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ 
๔.๑ ประเภทอาจารย์ มีจ านวน ๔ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๒๐ รางวัล ได้แก่ 

๑. ด้านวิจัย 
  ๒. ด้านวิชาการ 
  ๓. ด้านบริการวิชาการและสังคม 

 ๔. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        ๔.๒ ประเภทสายสนับสนุน มีจ านวน ๓ ด้าน ด้านละ ๒ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๖ รางวัล ได้แก่ 

๑. ด้านปฏิบัติงาน  
๒. ด้านสร้างชื่อเสียง 
๓. ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

      ๔.๓ ประเภทนักศึกษา จ านวน ๔ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๒๑ รางวัล ได้แก่ 
๑. ด้านทักษะผู้น า         จ านวน  ๕ รางวัล 
๒. ด้านสร้างชื่อเสียง         จ านวน  ๕ รางวัล 
๓. ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
    สิ่งแวดล้อม      จ านวน  ๕ รางวัล  
๔. ด้านทักษะผู้น าส่วนกลางทุกพ้ืนที่     จ านวน   ๖ รางวัล 

       ๔.๔ ประเภทศิษย์เก่า จ านวน ๑๒ รางวัล ได้แก่  
๑. ศิษย์เก่าราชมงคลสรรเสริญด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย  
๒. ศิษย์เก่าราชมงคลสรรเสริญด้านสร้างชื่อเสียง 

๕. ขั้นตอนการพิจารณาในการคัดเลือก 
 ๕.๑ ประเภทอาจารย์ : ให้แต่ละคณะ /วิทยาลัย เป็นผู้พิจารณารางวัลราชมงคลสรรเสริญ ทั้งหมด ๔ 
ด้านๆ ละ ๑ ราย โดยมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดของแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านวิจัย 
  ๒. ด้านวิชาการ 
  ๓. ด้านบริการวิชาการและสังคม 
 

๔. ด้านท านุบ ารุง... 
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๔. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารผลงานมายังกอง
พัฒนานักศึกษารวบรวมเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๕.๒ ประเภทสายสนับสนุน : ให้แต่ละคณะ/สถาบัน/ส านัก/กองต่าง ๆ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรใน
สังกัดที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ จ านวน ๓ ด้านดังต่อไปนี้ 
     ๑. ด้านการปฏิบัติงาน 
     ๒. ด้านสร้างชื่อเสียง 
     ๓. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เมื่อหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารมายังกองพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการส่วนกลางด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย แล้วส่งผลการ
พิจารณาคัดเลือกมาให้กองพัฒนานักศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๕.๓ ประเภทนักศึกษา : ให้แต่ละคณะเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลราชมงคล
สรรเสริญ จ านวนคณะละ ๓ ราย จากทุกจังหวัดส่งผลการคัดเลือก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในด้านใด   ด้าน
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
                ๑. ด้านทักษะผู้น า 
                ๒. ด้านสร้างชื่อเสียง(บุคคล/ทีม) 
                ๓. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เมื่อหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารมายังกองพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
                ๔. ด้านทักษะผู้น าส่วนกลางทุกพ้ืนที่    
ให้กองพัฒนานักศึกษา/งานกิจการนักศึกษาทุกพ้ืนที่  ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล
พ้ืนที่ละ ๑ ราย เมื่อหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสาร
มายังกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๕.๔ ประเภทศิษย์เก่า : ให้สมาคมศิษย์เก่าทุกพ้ืนที่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ล าปาง และ
พิษณุโลก ส่งรายชื่อศิษย์เก่าท่ีสมควรได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ พ้ืนที่ละ ๒ ราย จ านวน ๒ ด้านดังต่อไปนี้ 
                ๑. ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
                ๒. ด้านสร้างชื่อเสียง 
เมื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแต่ละพ้ืนที่ พิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งผลการคัดเลือก
พร้อมเอกสารมายังกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๖. รางวัลของแต่ละประเภท  ประกอบไปด้วย 
  ๖.๑ เหรียญราชมงคลสรรเสริญพร้อมกล่อง  จ านวน ๕๙ อัน 
  ๖.๒ เกียรติบัตรพร้อมกรอบ                        จ านวน ๕๙ ใบ 
หมายเหตุ : กรณมีีนักศึกษาส่งเป็นทีมจะได้รับเกียรติบัตรเพ่ิม 
 

๗.วิธีด าเนินการ.. 
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๗. วิธีด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 
      ๑. ก าหนดตั้งคณะกรรมการส่วนกลาง 
      ๒. ก าหนดเกณฑ์พิจารณา 

        ๓. รับเอกสารข้อมูลตามก าหนดการ 
      ๔. คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาเสนอต่ออธิการบดี 
      ๕. ประกาศผลการพิจารณา ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ E-Book 
      ๖. พิธีมอบรางวัลโดยมีการถ่ายทอดสดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
๘. เอกสารการพิจารณา ส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา 

 ๘.๑ ประเภทอาจารย์ และประเภทนักศึกษา  
       ๘.๑.๒ รูปเล่มผลงาน ๑ เล่มพร้อม File word ประกอบข้อมูลประวัติส่วนตัวและผลงานที ่   

โดดเด่นความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔  เพ่ือให้คณะกรรมการส่วนกลางรวบรวมด าเนินการต่อไป 
           ๘.๒ ประเภทสายสนับสนุน และประเภทศิษย์เก่า  
                 ๘.๑.๑  รูปเล่มผลงาน ๔ เล่มพร้อม  File word ประกอบข้อมูลประวัติส่วนตัวและผลงานที ่
โดดเด่นความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔ เพ่ือให้คณะกรรมการส่วนกลางด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยแล้วส่งผลการพิจารณาคัดเลือกมายังกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๙. การรบัมอบรางวัล    
๙.๑ กองพัฒนานักศึกษาจะท าการสรุปผลการพิจารณา น าเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา และจัดท าหนังสือประกาศแจ้งไปทุกหน่วยงานทราบภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕          
เพ่ือรับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๙.๒ พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการมอบ
รางวัลในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีการ
ถ่ายทอดสดทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
---------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 
     

 
แบบฟอร์มประวัติโดยย่อ 

(พิมพ์ด้วยอักษร   TH  SarabunPSK   ๑๖    ความยาวไม่เกิน  ๒    หน้ากระดาษ  A ๔) 
 ประวัติและผลงาน  

ประเภท.......................................... 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 

 ชื่อ - นามสกุล 
 วัน เดือน ปีเกิด 
 ชื่อ – นามสกุล บิดา 
 ชื่อ – นามสกุล  มารดา 
 สถานภาพ 
 ที่อยู่ปัจจุบัน 
 ปัจจุบันประกอบอาชีพ / ศึกษาอยู่ที่ 
 เบอร์โทรศัพท์ 

    -มือถือ    -ที่บ้าน 
    -ที่ท างาน   -E-Mail  
    -โทรสาร(Fax) 
 
  ๒. ประวัติการศึกษา( เรียงจากต  าไปสูง) 

ระดับ สถานที่ศึกษา สาขาที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา 
    
    
    
    
    

 
๓. ผลงานที โดดเด่นพร้อมภาพประกอบ 

 
------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

ภาพสี 
ขนาด ๒x๒ 

นิ้ว 



 


