
/...๒.๕ ต้องไม่เป็น 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

 

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคม 
เป็นจ านวนมาก ศิษย์ เก่ าที่ ส า เ ร็ จการศึ กษาทั้ งจ ากวิทยาลั ยครู เชี ย ง ใหม่  สถาบันราชภัฏ เชี ยง ใหม่   
และมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชี ยง ใหม่  ได้มี โอกาส เข้ าท า งานในหน่ วยงานและองค์ กรต่ า ง  ๆ มากมาย  
ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน โดยศิษย์ เก่าได้ ใช้ความรู้ความสามารถของตนสร้างผลงานที่ เป็นประโยชน์ 
ต่ อ ชุ ม ชน  สั ง คม  แล ะประ เทศช าติ จ น เป็ นที่ ป ร ะจั กษ์  ด้ ว ย เ หตุ นี้ ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ เ ชี ย ง ใหม่   
จึงก าหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง  ๆ เพ่ือประกาศเกียรติคุณและเป็นแนวทาง 
ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ก าหนดกลุ่มศิษย์เก่าเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและประกาศเกียรติคุณ            
ให้ทราบทั่วกัน จ านวน ๘ สาขา ดังนี้ 
  ๑.๑ สาขาบริหารสถาบันการศึกษา 
  ๑.๒ สาขาวิชาการ หรือ วิชาชีพ 
  ๑.๓ สาขาบริหารราชการ และ รัฐวิสาหกิจ 
  ๑.๔ สาขาบริหารธุรกิจ 
  ๑.๕ สาขาบริการสังคม 
  ๑.๖ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๗ สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๘ สาขาอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควร 
 

  ข้อ ๒  ผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยครูเชียงใหม่ หรือ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่  
หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ๒.๒ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.๓ เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและประสบความส าเร็จในการประกอบ  
สัมมาอาชีพจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการวิชาชีพ 
 ๒.๔ เป็นผู้ที่ได้อุทิศตนแก่สังคมอย่างกว้างขวางอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง  
จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคม 
 



๒ 
 

 ๒.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมาก่อน 
 ๒.๖ ต้องไม่เป็นอาจารย์หรือบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

  ข้อ ๓  บุคคลและหน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และวิธีการเสนอรายชื่อ  มีดังนี้ 
 ๓.๑ ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ หรือ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยส่งไดท้ี ่คณะที่ส าเร็จการศึกษา หรือ กองพัฒนานักศึกษา 
 ๓.๒ ศิษย์เก่าไม่สามารถเสนอชื่อตนเอง ในการเข้ารับการคัดเลือกได้   

 ๓.๓ ส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ๓.๔ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
 ๓.๕ คณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  ข้อ ๔  วิธีการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศเกียรติคุณ มีดังนี้ 
 ๔.๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อศิษย์เก่าดี เด่น  
ขึ้นมาคณะหนึ่ง 
 ๔.๒ ให้คณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๕     
ท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกให้ได้รายชื่อบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ในสาขาต่าง ๆ 
ตามจ านวนที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นชอบ 
 ๔.๓ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ เพ่ือตอบรับการพิจารณา หากผู้ได้รับการ 
คัดเลือกไม่ตอบรับภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าศิษย์เก่าผู้นั้นสละสิทธิ์  หลังจากนั้นให้มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อ      
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่ตอบรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
 ๔.๔ มหาวิทยาลัยจะประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ ในวันสถาปนามหาวิทาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
หรือวันอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม 
 

  ข้อ ๕  ระยะเวลาในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามระยะเวลา 
ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ ก าหนดส่งแบบเสนอชื่อกลับถึงมหาวิทยาลัย ภายในเดือนมกราคม  ๒๕๖๖ 
 ๕.๒ คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
 ๕.๓ คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ   ภายในเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖ 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล) 
        รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 



๓ 
 

 
 
 
 

ก าหนดการ และขั้นตอนการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ล าดับ การด าเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
๑ ท าหนังสือแจ้งคณะ วิทยาลัย  

และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทราบ  
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕   
 

กองพัฒนานักศึกษา 

๒ คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ 
ประชาสัมพนัธ์ และเสนอรายชือ่กลับมายัง
มหาวิทยาลยัฯ โดยส่งด้วยตวัเอง  ณ กองพัฒนา
นักศึกษา หรือส่งทางอีเมล sdd@g.cmru.ac.th 
หรือทางไปรษณีย์ โดยนบัจากวนัที่ประทับตรา
ไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง 
 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
 เลขที่ ๒๐๒ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
 จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 
 

ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖   คณะ / วิทยาลัย  
กองพัฒนานักศึกษา 

๓ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมกลั่นกรอง  
และคัดเลือกรายชื่อตามสาขาตา่ง ๆ   

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ 

๔ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อรับทราบ 
และให้ความเห็นชอบ 

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 
 

คณะกรรมการบริหารฯ 

๕ ศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับรางวลั 
ในวันสถาปนามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
หรือวันอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสม 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองพัฒนานักศึกษา 
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