
 
 

ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ 

และนักกิจกรรมตัวอย่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความขยันหมั่นเพียรใน

การศึกษาเล่าเรียน มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงามในสังคม ให้เกิดขึ้น
ในตัวนักศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอ่ืน ๆ คณะฯ จึงจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาในประเภท 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

 
๑.  นักศึกษาตัวอย่าง ขวัญใจวัยเรียน 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๒ คน แบ่งเป็น ผู้ชาย ๑ คน และผู้หญิง ๑ คน 
๒. ไดแ้ต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ 
๓. มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะอย่างสม่ าเสมอ 
๔. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๖. ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

การคัดเลือก 
๑. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔ เสนอรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เป็นผู้ชาย ๑ คน และผู้หญิง  

๑ คน ลงในบัตรที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่างเตรียมไว้ ซึ่งจะจัดการ 
เสนอชื่อและคัดเลือกในวันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๒. น ารายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๑ จ านวน ๑๐ คน เป็นผู้ชาย ๕ คน และ
ผู้หญิง ๕ คน มาให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔ คัดเลือกในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  
แล้วน าผลการคัดเลือกเสนอตามล าดับคะแนน  

๓. เมื่อคัดเลือกนักศึกษาได้แล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่างเสนอชื่อ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ชาย ๑ คน และผู้หญิง ๑ คน ให้คณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาพิจารณา และรับรองในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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๒.  นักศึกษาเรียนดี   แยกเป็น  ๒  กลุ่ม  คือ 
 กลุ่มที่ ๑ นักศึกษาชั้นปีท่ี ๒, ๓ และ ๔ ทีเ่รียนดีในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 เกณฑ์การพิจารณา 

๑. นักศึกษาเรียนดีแต่ละชั้นปี จะพิจารณาเฉพาะผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเท่านั้น  
โดยนักศึกษาจะต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษานั้น ๆ สูงสุด ทั้งนี้จะต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕  และไม่ได้ค่าคะแนน  E หรือสัญลักษณ์ U ในปีการศึกษานั้น 

๒. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา หรือก่อนแผนการศึกษาโดยไม่มี 
การถอน เว้นแต่ว่านักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนตามก าหนดได้ เนื่องจากระบบ 
การจัดการของมหาวิทยาลัยฯไม่เรียบร้อย หรือรายวิชาที่ขอถอนนั้นเป็นรายวิชา 
ทีอ่ยู่นอกแผนการศึกษา 

๓. มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ 
๔. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
การคัดเลือก 

๑. ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มี ๓ สาขาวิชา คือ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และ 
วาริชศาสตร์ ให้หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา และหน่วยกิจการนักศึกษาเป็น
ผู้จัดเตรียมข้อมูลแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษาในชั้นปีที่ ๒ และมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์  ๑ คนในแต่ละสาขาวิชา  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  
เพ่ือพิจารณารับรอง 

๒. ในส่วนชั้นปีที่ ๓ และ ๔ มี ๖ สาขาวิชา คือ การจัดการศัตรูพืช พัฒนาการเกษตร    
พืชศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวาริชศาสตร์ ให้หน่วยทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา และหน่วยกิจการนักศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและ 
ในแต่ละสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะคัดเลือกให้เหลือ ๑ คน แล้วเสนอชื่อ 
ต่อคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพ่ือพิจารณารับรอง 
 

กลุ่มที่ ๒  นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม 
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ใน สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช พัฒนาการเกษตร พืชศาสตร์  
ปฐพีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวาริชศาสตร์ 

 เกณฑ์การพิจารณา 
๑. นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยมของแต่ละสาขาวิชา จะต้องได้แต้มระดับคะแนนสะสมตั้งแต่ 

ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๓ สูงสุด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ โดยนับถึงผลการเรียน 
ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนหรือ
ก่อนแผน ผลการเรียนต้องไม่เคยได้ค่าคะแนนต่ ากว่า C หรือสัญลักษณ์ U  

๒. มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะอย่างสม่ าเสมอ 
๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

การคัดเลือก   
๑. ให้หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา และหน่วยกิจการนักศึกษาพิจารณาคัดเลือก

นักศึกษาชั้นปีที่  ๔ สาขาวิชาการจัดการศัตรู พืช  พัฒนาการเกษตร พืชศาสตร์  
ปฐพีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวาริชศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์การพิจารณา  
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ให้เหลือเพียงสาขาวิชาละ ๑ คน แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเพ่ือพิจารณา
รับรอง 

 
๓.  นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ 
 เกณฑ์การพิจารณา 

๑. เป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. เป็นนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และ 

มีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สมควรได้รับการยกย่อง  
๓. มีผลการเรียนดี แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๔. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
๕. ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน 

การคัดเลือก 
๑. หน่วยกิจการนักศึกษาแจ้งเรื่องให้ภาควิชาต่าง ๆ และสโมสรนักศึกษาเสนอชื่อนักศึกษา 

ที่อยู่ในคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าว พร้อมแนบประวัตินักศึกษา และรายละเอียดต่าง ๆ  
ส่งให้หน่วยกิจการนักศึกษารวบรวมเสนอให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้
พิจารณารับรอง ทั้งนี้สามารถมีได้มากกว่า ๑ คน 

 
๔.  นักกิจกรรมตัวอย่าง 
 เกณฑ์การพิจารณา 

๑. เป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละด้าน 
๓. เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยภาควิชาต่าง ๆ สโมสรนักศึกษา และหน่วยกิจการนักศึกษา 
๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนได้รับ

มอบหมาย 
๕. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ๒.๐๐ ขึ้นไป ณ วันรับสมัคร 
๖. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

ประเภทหรือด้านของนักกิจกรรมตัวอย่าง 
๑. ด้านกีฬา 
๒. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
๓. ด้านจิตสาธารณะ 
๔. ด้านวิชาการ 
๕. ด้านการบริหาร (เป็นผู้น ากิจกรรม มีผลงานการบริหารองค์กรดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ 

ในกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา) 
๖. ด้านอื่น ๆ (โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา) 

คุณสมบัติการพิจารณาคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างของแต่ละด้าน 
๑. ด้านกีฬา 

- เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ 
- เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัด ในนามภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและ 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ 
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- เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขัน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค เป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน หรือ 

- เป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
รอบมหกรรม และได้รับรางวัลอันดับ ๑ - ๓ หรือ 

- เป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบ
คัดเลือกโซนภาคใต้เป็นเวลา ๓ ปี ติดต่อกัน หรือ 

- เป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  
จังหวัดสงขลา และได้รับรางวัลอันดับ ๑ - ๓ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 

- เป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรายการต่าง ๆ  
ที่จัดโดยองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับภาคและได้รับรางวัล
อันดับที่ ๑ - ๓ หรือ 

- เป็นผู้ประสานงานฝ่ายกีฬาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี  ที่ท าให้กิจกรรม 
ของฝ่ายกีฬาประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

๒. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษในศิลปวัฒนธรรมสาขาใดสาขาหนึ่ง 

จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความสามารถ
พิเศษด้านดังกล่าวในงานระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมสาขาใดสาขาหนึ่ง 
จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความสามารถ
พิเศษด้านดังกล่าวระดับภาคหรือไปแสดงต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง หรือ 

- เป็นผู้น าหรือรองผู้น าองค์กรและรับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

๓. ด้านจิตสาธารณะ 
- เป็นผู้ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในกิจกรรมจิตสาธารณะหรือการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคัมอย่างต่อเนื่อง และปรากฏผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ หรือ 
- เป็นผู้น าหรือรองผู้น าองค์กรและรับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมด้าน 

จิตสาธารณะหรือการบ าเพ็ญประโยชน์จนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 

๔. ด้านวิชาการ  
- เป็นผู้คิดริเริ่ม ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม

วิชาการและได้เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดหรือแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือ 

- เป็นผู้คิดริเริ่ม ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
วิชาการและได้เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดหรือแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ 
๒ ครั้ง ขึ้นไป หรือ 

- เป็นผู้คิดริเริ่ม ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
วิชาการและได้เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดหรือแข่งขันระดับภาคจนได้รับรางวัล
อันดับ ๑ – ๓ หรือ 

-  




