
  
 
 

ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ พ.ศ.2564 

---------------------------------------  
 สืบเนื่องจากที่คณะครุศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่ศิษย์เก่าที่สร้าง
ชื่อเสียง และท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและท า
คุณประโยชน์ให้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ในวันที่ 
10 กรกฎาคม 2564 จึงเห็นควรให้ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ”  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ .ศ.2551 และ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศไว้ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติหลัก 
1.1 เป็นศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
1.2 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการครองตนอย่างเหมาะสม   
1.3 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศมาก่อน 

2. ประเภทของการประกาศเกียรติคุณ 
2.1 ประเภทผู้ประสบความส าเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะประเภท  
- มีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์เป็นต้นไป หรือด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ราชการ/สถาบัน/องค์กรในระดับเทียบเท่ากรมข้ึนไป 

2.2 ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ 
คุณสมบัติเฉพาะประเภท 

- เป็นผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

2.3 ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือ ประเทศชาติ 
คุณสมบัติเฉพาะประเภท 

- มีผลงานเชิงประจักษ์ในการอุทิศตนเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือ
ประเทศชาติ 

 2.4 ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์แก่คณะครุศาสตร์ หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเป็นที่ประจักษ์ 
แก่ประชาคมครุศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 คุณสมบัติเฉพาะประเภท 
- มีผลงานในการสร้างประโยชน์ หรือสนับสนุนกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย  

3. คณะกรรมการคัดเลือก 
ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชุดหนึ่งในแต่ละปีเพ่ือด าเนินการคัดเลือกและเผยแพร่เกียรติคุณ 



2 
 

  
 

 

4. กระบวนการพิจารณา 
4.1 ให้มีการประกาศรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าเป็นการทั่วไป  
4.2 ให้องค์กร หรือบุคคลอื่น เป็นผู้เสนอชื่อให้กรรมการคัดเลือกพิจารณา 
4.3 ให้คณะกรรมการตามข้อ 3 พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ แล้ว

น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศ หากปีใดไม่มีผู้มี 
คุณสมบัติเหมาะสมก็อาจยกเว้นการประกาศในปีนั้น 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

ประกาศ  ณ  วันที่ 
  
    
 
                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช   สุชวีะ) 
                     คณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  
 

เอกสารแนบท้าย ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ พ.ศ.2564 

 
นิยามศัพท์ 

1. ศิษย์เก่า หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ประเภทของรางวัลเกียรติยศ หมายถึง กลุ่มรางวัลประกาศเกียรติคุณที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย มอบไว้ให้กับศิษย์เก่าผู้ที่ประสบความส าเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ หรือเป็นผู้สร้างชื่อเสียง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือท าคุณประโยชน์แก่คณะครุศาสตร์ หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเป็นที่
ประจักษ์แก่ประชาคม หรือเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ รางวัลเกียรติยศ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

2.1 รางวัลประเภทผู้ประสบความส าเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ 
ผู้ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน หมายถึง ศิษย์เก่าที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ราชการ/สถาบัน/องค์กร ในระดับเทียบเท่ากรมข้ึนไป 
ผู้ประสบความส าเร็จสูงในวิชาชีพ หมายถึง ศิษย์เก่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์

เป็นต้นไป 
เกณฑ์/ตัวช้ีวัด 
1) เป็นศิษย์เก่าที่ก าลังด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานราชการ/สถาบัน/องค์กร ในระดับเทียบเท่า

กรมข้ึนไป 
2) เป็นศิษย์เก่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์เป็นต้นไป 

2.2 รางวัลประเภทผู้สร้างช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ หมายถึง ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณจาก

หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือภาคเอกชน ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกอบ
อาชีพของตน และมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั้งประเทศผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 

ผู้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ หมายถึง ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หรือการประกาศเกียรติคุณ
จากหน่วยงานระดับชาติของต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือองค์กรนานาชาติที่เป็น
ที่รู้จักหรือยอมรับทั่วไปในสากล 

เกณฑ์/ตัวช้ีวัด 
ผู้สร้างช่ือเสียงในระดับชาติ 
1) เป็นศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง

หรือเทียบเท่า หรือภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ และ 
2) รางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณในข้อ 1) เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกอบอาชีพของตน 

และ 
3) มีหลักฐานการรับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณในข้อ 1) ให้ทราบโดยทั่วกันทั้งประเทศ

ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 
ผู้สร้างช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 
1) เป็นศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หรือการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานระดับชาติของต่างประเทศ 

หรือ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือองค์กรนานาชาติ และ 
2) มีหลักฐานอ้างอิงถึงความน่าเชื่อถือหรือความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือ

องค์กรนานาชาติในข้อ 1) 



  
 

 
2.3 รางวัลประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือ ประเทศชาติ 

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวงการศกึษา สังคม หรือ ประเทศชาติ หมายถึง ศิษย์เก่าที่ท าคุณประโยชน์
ต่อวงการศึกษา สังคม หรือ ประเทศชาติ มีผลงานเชิงประจักษ์ในการอุทิศตนเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อวง
การศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ จนเป็นที่รู้จักหรือยอมรับทั่วไป 

เกณฑ์/ตัวช้ีวัด 
1) เป็นศิษย์เก่าท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ในการอุทิศตนเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม 

หรือประเทศชาติ จนเป็นที่รู้จักหรือยอมรับทั่วไป และ   
2) มีหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงถึงการท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม 

หรือ ประเทศชาติ หรือหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงถึงการอุทิศตนเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ จนเป็นที่รู้จัก หรือยอมรับทั่วไป หรือ
เป็นที่รู้จักผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ   

2.4 รางวัลประเภทผู้ท าคุณประโยชน์แก่คณะครุศาสตร์ หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่คณะครุศาสตร์ หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หมายถึง ศิษย์เก่าที่มี

อุปการะรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการกิจการต่าง  ๆ ของ
คณะครุศาสตร์ หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมครุศาสตร์หรือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และได้รับการเสนอชื่อตามมติของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์/ตัวช้ีวัด 
1) เป็นศิษย์เก่าท่ีได้รับการเสนอชื่อตามมติของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  และ   

2) มีหลักฐานแสดงถึงการอุปการะในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
หรือการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ  ของคณะครุศาสตร์ หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมครุศาสตร์หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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