
                             

 
 

แบบเสนอช่ือนิสติผูสมควรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติดานกิจกรรมเสรมิหลักสตูร  
ประจําปการศึกษา  2563 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําช้ีแจง : เปนผลงานของนิสิตท่ีดําเนินการระหวางเดือน มิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 2564 
ใหผูมีสิทธิ์เสนอช่ือกรอกขอมูลดวยตัวบรรจง  (ผูมีสิทธ์ิเสนอช่ือ ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัย หัวหนาภาควิชา อาจารย บุคลากรภายใน
คณะหรือองคกรท่ีเทียบเทา (หนวยงานสายสนับสนุน Non Teaching Unit) /อาจารยท่ีปรึกษานิสิต/ท่ีปรึกษาองคการนิสิต/ท่ีปรึกษาสภานิสิต/                  
ท่ีปรึกษาสโมสรนิสิตคณะ/ท่ีปรึกษาชมรม) 
 

 

ชื่อ ............................................................... ชื่อสกุล .......................................................... รหัสประจําตัวนิสิต ................................. 
คณะ ........................................................................ สาขาวิชา …..................................................................... ชั้นป ........................... 
 -  การตองโทษทางวินัย   ไมเคย  

  เคย (ระบุโทษ) ……................................................................................................................ 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 

 ผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2563  (ระบ)ุ  ….……….…................................................................ 
 ความประพฤต ิ  (   )  เหมาะสม   (    )  ไมเหมาะสม  
 เขารวมกิจกรรมกลางตามประกาศของมหาวิทยาลัย อยางนอย 6 กิจกรรม และ ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง  
     (แนบใบรับรองการเขารวมกิจกรรม) 

…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถาย 

เลขท่ี ................                                 แบบ กส.2/1  

ประเภท  :  (   ) รางวัลเชิดชูเกียรติดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 

               กิจกรรมที่เสนอ (   ) กิจกรรมดานวิชาการและทักษะชีวิต    
                                  (   ) กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

 (   ) กิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ถูกตอง 
 (   ) กิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถิ่น 
 (   ) กิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพ กีฬา และ นันทนาการ 

 
 

 

โปรดพลิก 



 

 
 

ผลงานหรือคุณลกัษณะท่ีใชเสนอขอ 
 

 มีผลงาน หรือ สรางชื่อเสียง หรือไดรับการยกยองในระดับมหาวิทยาลัย/จังหวัด/ภูมิภาค ที่มีผลงานเชิงประจักษเปนที่
ยอมรับจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในปการศึกษา (โปรดระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ,รางวัลที่ไดรับ,หนวยงานผูจัด, 
ระดับการแขงขัน, จํานวนผูเขารวมแขงขัน และ แนบเอกสารหลักฐาน) 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดังตอไปน้ีไมนอยกวา 2 ขอ จาก 5 ขอ ดังน้ี 
 

 เปนผูมีผลงานหรือไดรับการบันทึกชั่วโมงเขารวมกิจกรรมดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกิจกรรมที่เสนอขอรับรางวัล
อยางนอย 2 คร้ังโดยรวมแลวไมนอยกวา 30 ชั่วโมง (โปรดระบุ และแนบเอกสารหลักฐาน) 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
 

 เปนผูรับผิดชอบโครงการ/กจิกรรมดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในกิจกรรมที่เสนอขอรับรางวัลอยางเปนลายลักษณอักษร 
ไมนอยกวา 1 โครงการในปการศึกษาน้ัน(โปรดระบุและแนบเอกสารหลักฐาน) 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
 

 เปนประธานหรือคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่เสนอขอรับรางวัล อยางเปน              
ลายลักษณอักษร ไมนอยกวา 2 โครงการ ในปการศึกษาน้ัน (โปรดระบแุละแนบเอกสารหลักฐาน) 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
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โปรดพลิก 



 

 
 
 
 

 เปนผูปฏิบัติงานเปนประโยชนสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกิจกรรมที่เสนอขอรับ
รางวัลโดยประจักษ (โปรดระบุและแนบเอกสารหลักฐาน) 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 เปนผูคิดริเริ่มโครงการ/กิจกรรมดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในกิจกรรมท่ีเสนอขอรับรางวัล อันเปนประโยชน
แกมหาวิทยาลัย ชุมชน หรือสังคมอยางตอเนื่องเปนท่ีประจักษ (โปรดระบแุละแนบเอกสารหลักฐาน) 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
 

คํารับรองของผูเสนอ 
 …..………..................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
 

        (ลงชื่อ) ................................................................... ผูเสนอ 

(..................................................................) 

      ตําแหนง ............................................................................ 
 

ผานความเห็นชอบจากคณะ / วิทยาลัยนานาชาติ / กองกิจการนิสิต /กรรมการท่ีปรึกษาหัวหนาฝาย 
 

     ผาน    ไมผาน 
 

คํารับรองของ ............................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
…..……….................................................................................................................................................................................................... 
 

 
        (ลงชื่อ) ................................................................... ผูรับรอง 

(..................................................................) 

      ตําแหนง ............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

โปรดพลิก 
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รายละเอียดการเสนอช่ือนิสิต 
1.  ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัย หัวหนาภาควิชา อาจารย บุคลากรภายในคณะหรือองคกรท่ีเทียบเทา (หนวยงานสาย

สนับสนุน Non Teaching Unit )/อาจารยท่ีปรึกษานิสิต/ท่ีปรึกษาองคการนิสิต/ท่ีปรึกษาสภานิสิต/ท่ีปรึกษาสโมสรนิสิตคณะ/                             
ท่ีปรึกษาชมรม) 

 

2.  การเสนอชื่อนิสิต แบงเปน 
2.1 สวนของคณะ / วิทยาลัยนานาชาติ ใหผูมีสิทธ์ิเสนอช่ือเสนอไดท่ี ฝายกิจการนิสิตของคณะ / วิทยาลัยนานาชาติ  
2.2 สวนขององคการนิสิต สภานิสิต หนวยงานสนับสนุน Non Teaching Unit และชมรมสวนกลาง ใหผูมีสิทธ์ิเสนอช่ือเสนอไดท่ี                               

หนวยพัฒนาศักยภาพ นิสิตและเครือข ายสัม พันธ  งาน กิจกรรมพัฒ นานิสิต  กองกิจการนิสิต  อาคารอเนกประสงค                            
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

3. การพิจารณาคัดเลือก  
3.1 รางวัลเชิดชูเกียรติสําหรับนิสิตท่ีสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ใหคณะ/วิทยาลัยนานาชาติ และ กองกิจการนิสิต (องคการนิสิต 

สภานิสิต ชมรมสวนกลาง และหนวยงานสายสนับสนุน Non Teaching Unit) ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและพิจารณาคัดเลือก 
และสงเอกสารตามขอ 4 พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา (Portfolio) พรอมบันทึกลงในแผน CD/DVD และสงเอกสารมายังหนวย
พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือขายสัมพันธ งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต หรือสงเปน PDF File ทาง Email : 
rujirak@nu.ac.th  

3.2 นิสิตยอดเย่ียม ใหคณะ/วิทยาลัยนานาชาติ และกองกิจการนิสิต (องคการนิสิต สภานิสิต ชมรมสวนกลาง และหนวยงานสายสนับสนุน 
Non Teaching Unit) ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก รวบรวมแบบฟอรม พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา (Portfolio) พรอม
บันทึกลงในแผน CD/DVD และสงเอกสารมายังหนวยพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือขายสัมพันธ งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการ
นิสิต หรือสงเปน PDF File ทาง Email : rujirak@nu.ac.th เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณา
คัดเลือกตอไป 

 

4.  การเสนอรายชื่อ หากประสงคจะเสนอชื่อนิสิตจํานวน 1 คน มากกวา 1 ดาน ใหเสนอโดยใชแบบฟอรมท่ีกําหนดดาน ดังนี้ 
4.1 รางวัลนิสติยอดเยี่ยม ใชแบบฟอรม แบบ กส.1/1 และ แบบ กส. 1/2 
4.2 รางวัลเชิดชูเกียรติ ใชแบบฟอรม  แบบ กส.2/1 และ แบบ กส.2/2 
4.3 แบบสรุปผลการประเมินพิจารณาคัดเลือกนิสิตผูสมควรไดรับเกียรตบัิตรนิสติยอดเยี่ยม และรางวัลเชิดชูเกียรตสิําหรับนิสติท่ีสราง

ช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ( แบบ กส.3/1 และ แบบ กส.3/2) 
 

5. ในการเสนอรายชื่อนิสิตในแตละดานใหแนบใบรับรองผลการเรียน และใบรับรองการเขารวมกิจกรรม ในเทอมสุดทายท่ีนิสิตเรียน
ทุกคน เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

6. ขอใหคณะ / วิทยาลัยนานาชาติ และ กองกิจการนิสิต สงรายชื่อผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติสําหรับนิสิตท่ีสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย (ตามแบบ กส.3) และรายชื่อนิสิตเสนอขอรางวัลนิสิตยอดเย่ียม พรอมเอกสารต้ังแตขอ 4.1 - 4.3                   
มายัง หนวยพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือขายสัมพันธ งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในพุธวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

หมายเหตุ :   1. หากไมสงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จักถือวาสละสิทธิ ์
2. การสงรายชื่อนิสิต กรุณาสงเอกสารและแนบไฟล (แบบ กส.3) มายังหนวยพัฒนาศักยภาพนิสติและเครือขาย

สัมพันธ งานกจิกรรมพัฒนานสิิต กองกิจการนสิิต เพ่ือความถูกตองของ ชื่อ-สกลุ และ รหัสประจาํตัวของนิสิตในการ

จัดทําเกียรติบัตร และขอความกรุณาสงไฟลเขา Email : rujirak@nu.ac.th  
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	แบบเสนอชื่อนิสิตผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
	ประจำปีการศึกษา  2563
	เลขที่ ................                                 แบบ กส.2/1

