
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

-------------------------------------------- 

  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพ

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่น สมควรประกาศเกียรติคุณเป็นต้นแบบ 

และแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบันในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักเกณฑ์ 

คุณสมบัติการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย             

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ              

พ.ศ.2547 ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติศิษย์เก่าดีเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จึงก าหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ

ศษิย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ  1  ประกาศฉบับนี้  เ รียกว่ า  “ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูลสงคราม                      

เรื่อง  หลักเกณฑ ์และคุณสมบัติ ศษิย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้  

“ศิษย์เก่า” หมายความว่า ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู                

พิบูลสงคราม ศษิย์เก่าสถาบันราชภัฏพบิูลสงคราม และศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพบิูลสงคราม 

“ศิษย์ เก่ าดี เด่น” หมายความว่า  ศิษย์ เก่ าที่ มีประวัติและผลงานเป็นที่ ยอมรับ              

โดยคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นวา่สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

“ศิษย์เก่าเกียรติยศ” หมายความว่า ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่า

เกียรตยิศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ในโอกาสครบรอบ 90 ปี แหง่การสถาปนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
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ข้อ 4 คุณสมบัติของผูท้ี่จะได้รับการคัดเลือกเป็นศษิย์เก่าดีเด่น ดังนี้ 

(1) เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม                

ศษิย์เก่าสถาบันราชภัฏพบิูลสงคราม และศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

(2) ไม่เคยเป็นศษิย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา และไม่เคย

เป็นศษิย์เก่าเกียรตยิศ  

   (3) เป็นผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพ มีเกียรติประวัติ และผลงานเป็น

ที่ยอมรับในระดับหนว่ยงาน หรอื องค์กร ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างใด 

อย่างหนึ่ง 

   (4) เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคมส่วนรวม เป็นผู้เสียสละอุทิศตนแก่สังคมส่วนรวม ด้วยอุดมการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

อย่างแท้จริง และ / หรอืเป็นผู้ท าคุณประโยชน์เกือ้กูลหรอืสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย  

   (5) ตอ้งมผีลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 

ข้อ 5 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น จ านวน 12 ด้าน ประกอบด้วย 

(๑) ด้านการศกึษา (สายบริหารการศึกษา)   

(๒) ด้านการศึกษา (สายการสอน)  

   (3)   ด้านบริหารราชการ หรอืรัฐกิจ 

   (4)   ด้านบริหารธุรกิจ หรอืงค์กรเอกชน  

   (5)   ด้านวิจัย  

   (6)   ด้านบริการสังคม  

   (7)   ด้านศาสนา   

   (8)   ด้านศลิปวัฒนธรรม  

   (9)   ดา้นศลิปะการแสดง  

   (10) ดา้นกีฬา 

   (11) ดา้นการเกษตร หรอื เกษตรตามแนวพระราชด าริ 

   (12) ด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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   ข้อ 6 หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นศษิย์เก่าดีเด่น  ดังนี้ 

   (๑)  ด้านการศึกษา (สายบริหารการศึกษา)  ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร

สถาบันการศึกษา ภาครัฐ หรือเอกชน มีผลงานเป็นที่ยอมรับและ / หรือได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง  

   (๒)  ด้านการศึกษา (สายการสอน) ต้องเป็นครู อาจารย์ หรือนักวิชาการผู้ท าหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีความรู้ มีทักษะความสามารถ เช่ียวชาญในศาสตร์วิชา และการพัฒนาทักษะ

ผู้เรียนในสถาบันการศึกษา มีผลงานเป็นที่ยอมรับและ / หรือได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ อย่างใด              

อย่างหนึ่ง  

   (3)  ด้านการบริหารราชการ หรือรัฐกิจ ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในหน่วยงาน

ราชการหรือ รัฐกิจตั้งแต่ระดับหัวหน้าขึ้นไป ที่ไม่ใช่ผู้บริหารทางด้านการศึกษา และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

และ / หรอืได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ขณะที่ด ารงต าแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

   (4)  ด้านบริหารธุรกิจ หรือองค์กรเอกชน ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจ หรือ เจ้าของกิจการที่

มีการจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ได้รับการเสนอชื่อ และไม่มี

ประวัติเสื่อมเสีย หรอืเป็นผู้บริหารในบริษัทเอกชนตั้งแตร่ะดับหัวหนา้ขึน้ไป และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและ / 

หรอืได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ขณะที่ด ารงต าแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

   (5)  ด้านวิจัย ต้องเป็นผู้คิดค้น ริเริ่ม สร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ งานวิจัย หนังสือ คู่มือ 

ต ารา เอกสาร บทความสื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืออื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 

หรือมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและ / หรือได้รับรางวัล             

ยกย่องเชิดชูเกียรต ิอย่างใดอย่างหนึ่ง 

   (6)  ด้านบริการสังคม ต้องผูป้ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือเป็นผู้มีจิต

สาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคมสว่นรวม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและ / หรอืได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ          

อย่างใดอย่างหนึ่ง 

   (7)  ด้านศาสนา ต้องเป็นผู้สืบทอด ท านุบ ารุง ส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ดูแล 

รักษาและท านุบ ารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ รวมทั้งอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ผู้ น า

เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและ / หรือได้รับรางวัล          

ยกย่องเชิดชูเกียรต ิอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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   (8)  ด้านศิลปวัฒนธรรม ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ เช่ียวชาญทางด้าน

นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์  คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล สืบทอดศิลปะ ทรัพย์สินมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริม สนับสนุน และ / หรือเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัย รวมทั้งอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ รวมทั้งภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ  และมีผลงาน

เป็นที่ยอมรับและ/ หรอืได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรต ิอย่างใดอย่างหนึ่ง 

   (9)  ด้านศิลปะการแสดง ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ เช่ียวชาญทางด้าน

ศิลปะการแสดง สืบทอดและเผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล การร้อง การเล่น การเต้น 

การร า  การฟ้อน และแสดงละครที่เป็นเรื่องราว หรืออื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบ

แบบแผนประเพณี ที่มกีารประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ / หรอื การแสดงรว่มสมัยเพื่อความงาม ความบันเทิง

และ / หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ น าสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น              

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและ / หรอืได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรต ิอย่างใดอย่างหนึ่ง  

   (10)  ด้านกีฬา ต้องเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือนักกีฬา ผู้มีความรู้  

มีทักษะความสามารถ เช่ียวชาญทางด้านกีฬา และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและ/ หรือได้รับรางวัลยกย่อง            

เชดิชูเกียรติ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

   (11)  ด้านการเกษตร หรือ เกษตรตามแนวพระราชด าริ  ต้องเป็นผู้ที่น้อมน าแนว

พระราชด าริเป็นแบบอย่าง หรือเป็นเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ท าการประมง หรือท า

การเกษตรผสมผสาน ผูม้ีความรู ้มทีักษะความสามารถ เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร ส่งเสริม สาธิต หรือ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าเกษตร และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและ / หรือได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง 

   (12)  ด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร (นอกจากข้อ 1 – 11) ต้องเป็นผู้มีความรู้            

มีทักษะความสามารถมผีลงานทีส่ร้างชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 

 

   ข้อ 7 ผูม้ีสทิธิ์เสนอชื่อศษิย์เก่าดีเด่น ได้แก่ 

   (1) ผู้แทนรุ่น ผู้แทนคณะ ชมรม หรือผู้แทนสาขาวิชาของศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครู           

พิบูลสงคราม หรือ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม หรือ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม  

   (2) หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ และเอกชน                

ของศิษย์เก่า 

   (3) หัวหนา้ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 8 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(1)    อธิการบดีหรอืรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(2)    นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม เป็นรองประธานกรรมการ 

(3) ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยให้เลือกกันเอง 

จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 

(4) ผู้แทนศิษย์เก่าดีเด่นที่ เคยได้รับรางวัล  จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ          

ที่อธิการบดีแตง่ตัง้ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 

(5) ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(6) หัวหนา้งานบริการนักศึกษาและศษิย์เก่า เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

(7) บุคลากรงานบริการนักศึกษาและศษิย์เก่า เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ข้อ 9 คณะกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1) กลั่นกรองรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ              

ศษิย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

(2) พิจารณาเสนอรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 10  การพิจารณาคัดเลือกศษิย์เก่าดีเด่น ให้ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง  

 ข้อ 11  ให้มหาวิทยาลัยจัดพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์ เก่าดี เด่น ในวันราชภัฏ               

14 กุมภาพันธ์ หรอืตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  

 

          ประกาศ  ณ  วันที่   20  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

 

 

           (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรสีมบัติ) 

          ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 

.............พิมพ์ 

.............ตรวจ 

.............ตรวจ 

 


