ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา จึ งออกประกาศเรื่ อง หลั กเกณฑ์ และแนวทางการคั ดเลื อกนั กศึ กษาเพื่ อรั บ รางวั ลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่สอดคล้องกับระเบียบและประกาศข้างต้นไว้ดังนี้
๑. จานวนรางวัลและการแบ่งกลุ่ม
๑.๑ รางวัล มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑.๑ รางวัลนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มี ๒๖ รางวัล ให้แก่นักศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ๆ ละ ๕ รางวัล
และกรุงเทพมหานคร ๖ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ ขนาดเล็ก ๑ รางวัล ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ๒ รางวัล ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาขนาดเล็ก ๑ รางวัล สถานศึกษาขนาดกลาง ๒
รางวัล และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ๓ รางวัล โดยแบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้
สถานศึกษาใน ๔ ภูมิภาค
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจานวนนักศึกษาไม่เกิน ๓,๐๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีจานวนนักศึกษาตั้งแต่ ๓,๐๐๑ ถึง ๑๒,๐๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจานวนนักศึกษาตั้งแต่ ๑๒,๐๐๑ คนขึ้นไป
กรุงเทพมหานคร
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจานวนนักศึกษาไม่เกิน ๕,๐๐๐ คน
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีจานวนนักศึกษาตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๑๕,๐๐๐ คน
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจานวนนักศึกษาตั้งแต่ ๑๕,๐๐๑ คนขึ้นไป
๑.๑.๒ รางวัลนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มี ๕ รางวัล ให้แก่นักศึกษาพิการใน ๔ ภูมิภาค ๆ ละ
๑ รางวัล และกรุงเทพมหานคร ๑ รางวัล

-๒๑.๒ การแบ่งเขตสถานศึกษา กาหนดให้แบ่งตามเขตภูมิภาคออกเป็น ๕ เขต ดังนี้
๑.๒.๑ เขตภาคเหนือ
๑.๒.๒ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๒.๓ เขตภาคกลาง
๑.๒.๔ เขตภาคใต้
๑.๒.๕ เขตกรุงเทพมหานคร
โดยแต่ละเขต ให้แบ่งขนาดของสถานศึกษาออกเป็น ๓ ขนาด ตามจานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น /วิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดบั ญ ชี ร าย ชื่ อ การแบ่ ง กลุ่ ม
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. รางวัลที่จะได้รับ
๒.๑ นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ เป็นลาดับที่ ๑ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก และลาดับ
ที่ ๑ และ ๒ ของสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งส่วนภูมิภาค และ กรุงเทพมหานคร จะได้รับพระราชทาน
เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) สาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ใน
เขตกรุงเทพมหานครให้ได้รับ ๓ รางวัล
๒.๒ นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในลาดับที่ ๒ และ ๓ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก ลาดับที่
๓ และ ๔ ของสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของทุกเขตภูมิภาค รวมทั้งลาดับที่ ๔ และ ๕ ของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร จะได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกฯ กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ นั กศึ กษา ที่ ได้รั บ การคัดเลื อ กและมีผ ลการประเมิ นผ่ านเกณฑ์ที่ กาหนด จะได้รับเกียรติบัตร
ชมเชยจากคณะกรรมการดาเนินงานฯ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒.๔ นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ผ่ า นเกณฑ์ เป็ น ล าดั บ ที่ ๑ ทั้ ง ส่ ว นภู มิ ภ าค และ
กรุ ง เทพมหานคร จะได้ รั บ พระราชทานเกี ย รติ บั ต ร เข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ และเงิ น รางวั ล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน)
๒.๕ นั กศึกษาพิการ ที่ได้รั บการคัดเลื อกให้ ผ่ านเกณฑ์ในล าดับที่ ๒ และ ๓ ของสถานศึกษาทุกเขต
ภูมภิ าค และกรุงเทพมหานคร จะได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกฯ กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๖ นัก ศึก ษาพิก าร ที่ไ ด้รับ การคัด เลือ กและมีผ ลการประเมิน ผ่า นเกณฑ์ที่กาหนด จะได้รับ
เกียรติบัตรชมเชยจากคณะกรรมการดาเนินงานฯ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. คุณ สมบัติ ของนักศึก ษา ในประกาศนี้ “นักศึก ษา” หมายถึง นักศึก ษา และนักศึกษาพิ การ
ที่มี สิทธิ์ เ ข้า รั บการประเมิน และคัด เลื อกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๓.๑ สถานภาพทางการศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอุดมศึกษา
และผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ น นั ก ศึ ก ษา ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ปริ ญ ญาตรี ในสถานศึ ก ษาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปีการศึกษา

-๓“นักศึกษาพิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชี วิ ต ประจ าวั น หรื อ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คมได้ อ ย่ า งบุ ค คลทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ตามประเภทและหลั ก เกณฑ์
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
นักศึกษาพิการ จะต้องมีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ทั้งนี้ นักศึกษา ต้องได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมิน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา หรือ ๒ ภาคเรียน และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานระดับนั้นมาก่อน
๓.๒ ผลการเรียน ผลงาน
นักศึกษา ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและต้อง
เป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
นักศึกษาพิการ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
และต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
๓.๓ คุณลักษณะพื้นฐาน นักศึกษาต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน ๕ ด้าน ดังนี้
๓.๓.๑ การศึกษาเล่า เรียน นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ตามระดับ
การศึกษา มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓.๓.๒ การมีทักษะในการจัดการและการทางาน นักศึกษาต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจสร้าง
งานและวางระบบการทางาน สามารถทางานเป็นกลุ่ มและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถนาทรัพยากร ข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๓ สุขภาพอนามัย นักศึกษาต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัยและมี
บุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
๓.๓.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย และมีความรับ ผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักประหยัดอดออม และใช้สิ่งของ
อย่า งคุ ้ม ค่า รวมทั้ง มีค วามเป็น ประชาธิป ไตย มีภ าวะผู ้นา มีค วามจงรัก ภัก ดีต ่อ สถาบัน ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
๓.๓.๕ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ต้องเป็นผู้ใ ช้ภ าษาไทยได้
อย่า งถูก ต้อ งและเหมาะสมตามหลัก ภาษาไทย มีค วามภาคภูมิใ จในความเป็น ไทย และมีจิต ส านึก ในการ
อนุรักษ์และใช้ทรั พยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน

-๔๓.๔ กิจกรรมและผลงานดีเด่น นักศึกษา ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือ มีผลงานดีเด่น
ที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อ ส่วนรวม เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพที่ยอมรับต่อสังคม แสดงออกถึงคุณธรรม
ความดีงามและสร้างสรรค์ ความต่อเนื่องในการทากิจกรรม และความโดดเด่นของผลงาน
๔. เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย
๔.๑ นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑
๔.๒ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๔.๒.๑ ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้คะแนน
เฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔.๒.๒ ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวม
ไม่ต่าว่า ๓.๐๐
๔.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพื้นฐานกับคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๔.๒.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจาก
กรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่ทาการประเมิน
กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๔ ให้ประธานคณะอนุกรรมการประเมินฯ ในระดับ
ภาคเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา
๔.๓ นักศึกษา ที่มีสิทธิ์รับรางวัลชมเชย ( ตามข้อ ๒.๒ ) ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๔.๓.๑ ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้คะแนน
เฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔.๓.๒ ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวม
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการและขั้นตอนการคัดเลือก
๕.๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับ
รางวั ล พระราชทาน ระดั บ อุ ดมศึ กษา ตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ ข้ อ ๑๔ วรรคสอง โดยมี เลขาธิ การ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกรรมการ และ ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือก มีอานาจหน้าที่
ดังนี้
๕.๑.๑ จัดทาแนวปฏิบัติวิธีการ และเครื่องมือเพื่อการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
๕.๑.๒ กากับการดาเนินงานการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
๕.๑.๓ ร่วมเป็นอนุกรรมการในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ระดับภาค

-๕๕.๑.๔. พิจารณาและตรวจสอบผลการประเมินคัดเลือกนักศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการประเมิน
และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ระดับภาค เสนอ
๕.๑.๕ เสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกฯ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
๕.๑.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ระดับภาค หรือคณะทางานตามที่เห็นสมควร
๕.๑.๗ ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา ระดับภาค ดังนี้
๕.๒.๑ คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน เขตภาคเหนือ
๕.๒.๒ คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๕.๒.๓ คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน เขตภาคกลาง
๕.๒.๔ คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน เขตภาคใต้
๕.๒.๕ คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน เขตกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินฯระดับภาค ต้องไม่แต่งตั้งบุคคลที่เป็นกรรมการ
ดาเนินงานฯ ที่แต่งตั้งโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมประเมินในชุดที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ของตนเข้ารับการประเมิน และประธานอนุกรรมการประเมินฯ ระดับภาคที่ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาสามารถประเมินนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของตนที่เข้ารับการประเมินได้
๕.๓ ให้สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ อย่างน้อย ๓ คน ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษา
เสนอรายชื่อและผลงานของนักศึกษา ต่อคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาระดับภาค ตามข้อ ๕.๒
๖. กาหนดการคัดเลือกประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๖.๑ ระดับสถานศึกษา ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา และยื่นความจานงขอเข้ารับ
การประเมินและคัดเลือก ต่อประธานคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
ภาค ในเขตพืน้ ที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
๖.๒ ระดับ ภาค คณะอนุก รรมการประเมิน และคัด เลือ กนัก ศึก ษา เพื่อ รับ รางวัล พระราชทาน
ระดับ ภาค ดาเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ ไปยังคณะกรรมการดาเนินงาน
คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

-๖๖.๓ คณะกรรมการด าเนิน งานคัด เลือ กนัก ศึก ษาเพื่อ รับ รางวัล พระราชทาน ระดับ อุ ด มศึก ษา
สรุปผลการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกให้กับคณะกรรมการอานวยการฯ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
หมายเหตุ : ในแบบสรุปผลการคัดเลือกหากไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน หรือมีนักศึกษาเข้ารับ
การประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน ” หรือ “ นักศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์”
๗. การประกาศผลการคัดเลือก
๗.๑ รางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชยคณะกรรมการอานวยการฯ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตาม
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๗.๒ รางวัลชมเชยคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกฯ ให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๘. การรับเกียรติบัตร
๘.๑ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัล ชมเชยกระทรวงศึกษาธิการให้กับนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์ในลาดับที่ ๒ และ ๓ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก ในลาดับที่ ๓ และ ๔ ของสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ทุกเขตภูมภิ าค รวมทั้งลาดับที่ ๔ และ ๕ ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร และนักศึกษา
พิการที่ผ่านเกณฑ์ในลาดับที่ ๒ และ ๓ ของสถานศึกษาทุกเขตภูมิภาค และเขตกรุงเทพมหานคร
๘.๒ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบเกียรติบัตรชมเชยให้กับนักศึกษา และนักศึกษา
พิการทุกคน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๘.๓ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการให้กับนักศึกษาที่เข้า
รับการประเมิน แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

