
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษา 
เพื่อรับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม  

ประจำปีการศึกษา 2565 
 

   (1) คุณสมบัติของนักศึกษา 
1 สถานภาพทางการศึกษา 

 
 
 
 

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
- กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
- เข้าศึกษาในสถาบันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ภาค

การศึกษา 
- ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน 

2 ผลการเรียน ผลงาน 
 

- ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำว่า 2.75 
- นักศึกษาพิการ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 

         หมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 1 และ 2 ให้ถือว่าหมดสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
    2. นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักศกึษาดีเด่นประจำคณะในปทีี่ผ่านมา แต่ไม่ได้รับคัดเลือกเป็น  
                             นักศึกษายอดเย่ียมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในปีการศกึษานี้ได้  
 

   (2) คุณลักษณะพื้นฐาน 
1 การศึกษาเล่าเรียน (1) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตามระดับการศึกษา 

(2) มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
(3) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

2 การมีทักษะในการจัดการและ
การทำงาน 

(1) สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน 
(2) สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
(3) สามารถนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้ในการ  
     ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีความมุ่งม่ัน พยายาม ในการทำงานแม้อยู่ในภาวะวิกฤต และใน

สภาพที่เป็นปัญหา 
3 สุขภาพอนามัย (1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย มีบุคลิกภาพที่ด ี       

(และตามสภาพความพิการ*)                                   
(2) มีสุขภาพจิตที่ดี 
(3) มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด 

4 ความประพฤติ คุณธรรม 
จริยธรรม 

(1) มีความเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ  

(2) มีความกตัญญูกตเวท ีเสียสละ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
(3) รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า 
(4) มีความเป็นประชาธิปไตย และมีภาวะผู้นำ 
(5) มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

(1) ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย 
(2) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภาคภูมิใจใน  
    ความเป็นไทย 
(3) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน   
    และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน 
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(3) กิจกรรม / ผลงานดีเด่น 
1 ความมีคุณประโยชน์ส่วนรวม 
2 ความมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
3 ความมีคุณธรรมดีงาม หรือสร้างสรรค์ 
4 ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม 
5 ความโดนเด่นของผลงาน 
6 ความยากของผลงาน (เมื่อเทียบกับข้อจำกัด ระดับและประเภทของความพิการ รวมทั้งสภาพแวดล้อม

บริบททีน่ักศึกษาพิการอยู่อาศัย*)  

          * หมายเหตุเฉพาะการประเมินนักศึกษาพิการ 
 
หลักเกณฑ์การตัดสิน 

1. นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (1) (2) และ (3) 
2. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ต้องผ่านเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

2.1 ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ มช.1) ไม่ต่ำกว่า 2.00 
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 

2.2 ได้คะแนนกิจกรรม / ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ มช.1) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และได้
คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 

2.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม / ผลงานดีเด่น (ในแบบ 
มช.1)  ไม่ต่ำกว่า 3.50 และได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 

3. ในกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนเท่ากันให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกตามท่ี
เห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบเสนอชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 

(หน่วยงานเป็นผู้รับรอง) 
 

1. ชื่อ-สกุล...................................................อายุ........ปี  ชั้นปีที่........รหัสประจำตัวนักศึกษา....................................
สาขา.....................................................คณะ ..........................…..................… เกรดเฉลี่ย ................................... 
โทรศัพท ์(ที่สามารถติดต่อได้).................................................E-mail................................................................... 

2. ที่พักปัจจบุันเลขท่ี ..........................ถนน..............................................ตำบล........................................................ 
    อำเภอ..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................................... 
    โทรศัพท์...............................……………………………….........โทรสาร.........................................................................  
3. ชื่อ-สกุล บิดา..................................................................................อาชีพ............................……...................…......  
    โทรศัพท์......................................………………………..........โทรสาร......................................................................... 
    ชื่อ-สกุล มารดา...............................................................................อาชีพ..............................…….........................  
    โทรศัพท์.................................…………………………............โทรสาร......................................................................... 
    ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง..........................................................................อาชีพ.............................……..........................  
    โทรศัพท์...............................................โทรสาร.....................….......................(กรณีที่ไม่ได้อาศัยกับบิดา-มารดา) 
    ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา....................................................................โทรศัพท์................................................... 
    ชื่อ-สกุล เพ่ือนนักศึกษา   ....................................................................โทรศัพท์................................................... 
    ชื่อ-สกุล เพ่ือนนักศึกษา   ....................................................................โทรศัพท์................................................... 
4. พฤติกรรมและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักศึกษาที่ควรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม 
 .................................................................................................... ............................................................................. 
 ............................................................................................................................. ................................................…. 
 ............................................................................................................................... .................................................. 
 ............................................................................. ....................................................................................................  
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 5. ข้อคิดเห็นของผู้รับรอง 
  
............................................................................................................................. ..................................................... 
 ............................................................................................................................................................................. …. 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
  

 
 
 

        ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง 
        (.........................................................................) 
          ตำแหน่ง คณบดี 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

นักศึกษา 



 

แบบรายงาน ก 

แบบรายงานตนเอง ของนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 
(นักศึกษาเป็นผู้เขียนรายงานด้วยลายมือตนเอง) 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ถึงปัจจุบัน................ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

ชื่อ-สกุล ....................................................... นักศึกษา 
วันที่........เดือน......................พ.ศ............. 

 
 
ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ ..........................……......…….............กรรมการ 
       (                                           )       (                                              ) 
 
 

ลงชื่อ ........................................................กรรมการ         ลงชื่อ .......................………………….............กรรมการ 
      (                                            )        (                                             ) 
 
 

ลงชื่อ .......................................…...........กรรมการ        ลงชื่อ ..........................................กรรมการและเลขานุการ 
      (                                          )        (                                             ) 
 

หมายเหตุ : คณะกรรมการลงนามอย่างน้อย 3 ท่าน 
 
 
 



 

แบบรายงาน ข. 
แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น 

ของนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 
 
 

  ชื่อ-สกุล....................................................................... กำลังศึกษาอยู่ชั้น..................................................... 
  รหัสประจำตัวนักศึกษา.................................................. คณะ...................................................................... 
 
คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง ปี พ.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
ลงชื่อ ....................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ ..................…….….………....................กรรมการ 
       (                                                )      (                                                  ) 
 
ลงชื่อ .................................................กรรมการ                ลงชื่อ ..........................…………………............กรรมการ 
       (                                                )      (                                                  ) 
 
ลงชื่อ .................................................กรรมการ            ลงชื่อ .....................................กรรมการและเลขานุการ 
       (                                               )       (                                                ) 
 

หมายเหตุ : คณะกรรมการลงนามอย่างน้อย 3 ท่าน 
 



 

แบบ มช. 1 

แบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม / ผลงานดีเด่น 
ของนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 

 

ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………กำลังศึกษาอยู่ชั้น ........................................................... 
รหัสประจำตัวนักศึกษา....................................................สาขาวิชา…………………………………………………………….....…
คณะ ...........................................................................................................................................................................  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน คะแนน

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1. คุณลักษณะพื้นฐาน 
   1.1 การศึกษาเล่าเรียน 
        (1)  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตามระดับการศึกษา 
        (2)  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
        (3)  มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

        
        

   1.2 การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน 
        (1)  สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการ  
              ทำงาน 
        (2)  สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับ 
              ผู้อื่นได ้
        (3)  เห็นความสำคัญและคุณค่าของการประกอบ 
              อาชีพสุจริต 
        (4)  สามารถนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ และ    
             เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างประสิทธิภาพ 
        (5)  มีความมุ่งม่ัน พยายามในการทำงานแม้อยู่ใน    
              ภาวะวิกฤต และในสภาพที่เป็นปัญหา 

        
     

   1.3 สุขภาพอนามัย 
        (1)  มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย      
              มีบุคลิกภาพที่ดี (และตามสภาพความพิการ*) 
        (2)  มีสุขภาพจิตที่ดี 
        (3)  มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดจากสิ่ง 
              เสพติด 

        
        

   1.4 ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 
        (1)  มีความเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์                 
              มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
        (2)  มีความกตัญญูกตเวที เสียสละ และ  
              เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
        (3)  รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า 
        (4)  มีความเป็นประชาธิปไตย และมีภาวะผู้นำ 
        (5)  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ     
              พระมหากษัตริย์ 
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รายการประเมิน ผลการประเมิน คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

   1.5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
        (1)  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
              ตามหลักภาษาไทย 
        (2)  มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และความ  
              ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
        (3)  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากร       
              ธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ 
              ยั่งยืน 

        
     

 รวมคะแนนคุณลักษณะพื้นฐาน 5 ข้อ         
2. กิจกรรม / ผลงานดีเด่น 
       (1)  ความมีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 

        

       (2)  ความมีคุณภาพที่ยอมรับต่อสังคม         
       (3)  ความมีคุณธรรมดีงาม และสร้างสรรค์         
       (4)  ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม         
       (5)  ความโดดเด่นของผลงาน         
       (6)  ความยากของผลงาน (*เมื่อเทียบกับข้อจำกัด  
            ระดับ และประเภทของความพิการ รวมทั้ง  
            สภาพแวดล้อมบริบทที่นักศึกษาพิการอยู่อาศัย) 

        

 รวมคะแนนกิจกรรม / ผลงานดีเด่น         
 คะแนนเฉลี่ยรวม  

หมายเหตุ *เฉพาะการประเมินนักศึกษาพิการ 
 
 
ลงชื่อ .............................................…....ประธานกรรมการ     ลงชื่อ ....................................…...................กรรมการ 
       (                                              )      (                                              ) 
 
ลงชื่อ .......................................................กรรมการ            ลงชื่อ .............................................….........กรรมการ 
       (                                              )       (                                             ) 
 
ลงชื่อ .......................................................กรรมการ            ลงชื่อ .................................กรรมการและเลขานุการ 
       (                                              )     (                                                ) 
 
 
 

หมายเหตุ : คณะกรรมการลงนามอย่างน้อย 3 ท่าน 
 
 
 
 



 

แบบ มช. 2 

แบบสรุปการประเมินนักศึกษาดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2565 

 

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………รหัสประจำตัวนักศึกษา ............................................. 
สาขาวิชา …………………………………………………………………….คณะ.......................................................................... 
 
 
คะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้ 
 
เหตุผล : ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการโดยสรุปว่าเหตุใดจึงเห็นว่านักศึกษาที่เสนอมานั้นสมควรได้รับรางวัล

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564 
 

.................................................................................................... .............................................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

........................................................................... .......................................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

...................................................................................................................................................... ............................ 

...................................................................................................... ............................................................................ 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................. .....................................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
ลงชื่อ ........................................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ .....................................................กรรมการ 
       (                                               )  (                                               ) 
 

ลงชื่อ .........................................................กรรมการ            ลงชื่อ .......................................................กรรมการ 
       (                                                )  (                                                ) 
 

ลงชื่อ ........................................…..............กรรมการ            ลงชื่อ ................................กรรมการและเลขานุการ 
      (                                                )   (                                                ) 
 
 
 

หมายเหตุ : คณะกรรมการลงนามอย่างน้อย 3 ท่าน 
 

 



 

      ตัวอย่าง สรุปการให้คะแนนของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 
                              สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 6 คน แสดงในตาราง ดังนี้ 

รายการประเมิน ผลการประเมิน คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1. คุณลักษณะพืน้ฐาน 
   1.1 การศึกษาเล่าเรียน 
       (1)  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตามระดับ 
             การศึกษา 
       (2)  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
       (3)  มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

     
 

 
3 

   

   3 27 4.50  

  1.2 การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน 
       (1)  สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบ    
            การทำงาน 
       (2) สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับ 
            ผู้อื่นได้ 
       (3)  สามารถนำทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ  
            และเทคโนโลยี มาใช้ในการทำงานอย่างมี  
            ประสิทธิภาพ 
       (4) มีความมุ่งมั่น พยายามในการทำงานแม้อยู่  
           ในภาวะวิกฤต และในสภาพที่เป็นปัญหา 

 

 

 

 
2 

 
 

 
 
 

4 

   
  

 
 
 
 
 

28 4.66  

  1.3 สุขภาพอนามัย 
      (1)  มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย   
            มีบุคลิกภาพที่ด ี(และตามสภาพ          
            ความพิการ*) 
      (2)  มีสุขภาพจิตที่ด ี
      (3)  มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอด 
            จากสิ่งเสพติด 

     
 

 
 

6 

   

    30 5.00  

  1.4 ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 
        (1)  มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์    
              มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
        (2)  ความกตัญญูกตเวที เสียสละ เอื้อเฟ้ือ  
              เผื่อแผ่  
        (3)  รู้จักประหยัดอดออม และใช้สิ่งของอย่าง 
              คุ้มค่า 
        (4)  มีความเป็นประชาธิปไตย และมีภาวะผู้นำ 
        (5)  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  
             และพระมหากษัตริย์ 

 

 
 

1 

   

 
4.33 

 

 2 

 
 

 
 

 

3 26  

 
 
 
 
 
 



 

รายการประเมิน ผลการประเมิน คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

   1.5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
        (1)  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและ 
              เหมาะสมตามหลักภาษาไทย 
        (2)  มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ 
             ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
        (3)  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และใช้ 
             ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ 
             สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ให้ยั่งยืน 

 
 
 
 

 
 
 

     
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 
 

27 
 

4.50 

 
 
 
 
 
 

 รวมคะแนนคุณลักษณะพื้นฐาน   3 40 95 138 4.6  
2.กิจกรรม / ผลงานดีเด่น 
       (1)  ความมีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  
 2 4 28 4.67 

 

       (2)  ความมีคุณภาพที่ยอมรับต่อสังคม    2 4 28 4.67  
       (3)  ความมีคุณธรรมดีงาม และสร้างสรรค์    1 5 29 4.83  
       (4)  ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม    2 4 28 4.67  
       (5)  ความโดดเด่นของผลงาน    3 3 27 4.50  
       (6)  ความยากของผลงาน (เมื่อเทียบกับ 
             ข้อจำกัดระดับ และประเภทของความ 
             พิการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมบริบทที่ 
             นักศึกษาพิการอยู่อาศัย*) 

   4 

 
 

2 26 4.33  

    รวมคะแนนกิจกรรม / ผลงานดีเด่น    56 110 166 4.61  
               คะแนนเฉลี่ยรวม ( 4.6 + 4.61 ) / 2  =  4.6 

 

วิธีการคิดคะแนน 
  จากตาราง มีคณะกรรมการให้คะแนน 6 คน ตัวอย่างการให้คะแนนด้านที่ 1 ข้อ 1.1 (1) มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน ตามระดับการศึกษา โดยให้ 4 คะแนน 4 คน ให้ 3 คะแนน 2 คน ข้ออ่ืน ๆก็ให้คะแนนทำนองเดียวกัน ดังนั้น 
เมื่อรวมคะแนนของนักศึกษา ของด้านที่ 1 (คุณลักษณะพ้ืนฐาน) ทุกข้อ จะได้เท่ากับ 165 และได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละ
ข้อดังปรากฏในตารางช่องคะแนนเฉลี่ย 
  คะแนนเฉลี่ยรวมต่อด้านของด้านที่ 1 คำนวณได้ดังนี้ 
   คะแนนรวมคุณลักษณะพ้ืนฐาน   =     138     =  4.6 
             จำนวนกรรมการ x จำนวนข้อ                      6 x 5  
  ดังนั้น ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะพ้ืนฐาน จึงเท่ากับ 4.58  
 
 ส่วนคะแนนเฉลี่ยด้านที่ 2 กิจกรรม/ผลงานดีเด่น  คำนวณได้ดังนี้   
          คะแนนรวมกิจกรรม/ผลงานดีเด่น   =     166      =  4.61 
            จำนวนกรรมการ x จำนวนข้อ                       6 x 6 
  เมื่อพิจารณาคะแนนของนักศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่า 
3.00) และคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่า 3.00) เช่นเดียวกัน เมื่อนำคะแนน
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มารวมกัน หาค่าเฉลี่ยได้ (4.6+4.61)  :  2  = 4.6 แสดงว่าผ่านเกณฑ์การรับรางวัล
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม (เพราะได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.50) สรุปได้ว่านักศึกษามีสิทธิ์ได้รับรางวัล
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ถ้าเป็นผู้ไดค้ะแนนสูงที่สุดในกลุ่มผู้แข่งขันเดียวกัน 


