
 
 

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี  โรงเรียนผดุงนารี  พ.ศ. 2559 
...................................................................... 

  นับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมหาสารคาม  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2469   
ซึ่งต่อมาชื่อว่า  “โรงเรียนผดุงนารี”  จนมาถึงในปีปัจจุบัน  พ.ศ. 2559  รวมพัฒนาการที่ยาวนานเป็นระยะเวลา  
90  ปี   
  เนื่องในโอกาสเฉลิมเฉลองครบรอบ  90  ปี  โรงเรียนผดุงนารี  
เห็นเป็นการสมควรเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  
จึงควรมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นขึ้น 
และเพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นไปตามความเหมาะสมและเป็นที่ประจัก
ษ์ต่อสังคม  ดังมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
  1.  ศิษย์เก่า  หมายถึง  ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผดุงนารี  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2.  ศิษย์เก่าแต่ละประเภท  หมายถึง  บริบทของผู้จบการศึกษาในภาพรวม 
   3.  เกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของศิษย์เก่าดีเด่นแต่ละประเภท 
   3.1  เป็นผู้ประพฤติดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ในการประกอบวิชาชีพในสาขาของตนไม่ว่า 
งานราชการ  เอกชน  หรือส่วนตัว และทั้งต่อครอบครัว ผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
   3.2  ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากสังคมโดยรวม 
   3.3  เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริตไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี  หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   3.4  เป็นผู้ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำ 
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
   3.5  เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม  สถาบัน และประเทศชาติ  หรือประสบความสำเร็จในด้าน 
วิชาชีพประเภทใดประเภทหนึ่ง 
   3.6  
มีประวัติและผลงานเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ชัดตามที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละประเภท 
  4.  ศิษย์เก่าดีเด่นมี 9 ประเภทดังนี ้
   4.1  ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ศิษย์เก่าที่ปฏิบัติสายงานการสอน 
สายสนับสนุนสถานศึกษา สายสนับสนุนนิเทศการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา 
    คุณสมบัติเฉพาะประเภท 
      1)  มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศหรือต่างประเทศ 
เป็นที่ประจักษ์และยอมรับโดยทั่วกันต่อแวดวงวิชาการในสาขานั้นๆ 
รวมถึงผลงานในลักษณะอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ในการสอนหรือการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี หรือ 
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     2)  ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับจังหวัด หรือ ในระดับประเทศ  
(ไม่ใช่รางวัลที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. 
รับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ 48  รางวัล) 
   4.2  ประเภทนักธุรกิจ  หมายถึง  เป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจต่างๆ  
ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ  หรือปฏิบัติหน้าที่ในภาคธุรกิจ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ 
    คุณสมบัติเฉพาะประเภท      
      ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับจังหวัด หรือ ในระดับประเทศ  
   4.3  ประเภทบุคลากรด้านการเมืองการปกครอง  หมายถึง  
ศิษย์เก่าที่เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป  อันประกอบด้วย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.)  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.)  นักการเมือง  
หรือการบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอ  ตำบล และหมู่บ้าน  
การดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร และการขออนุญาตต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น นายอำเภอ 
ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร พัศดี เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ที่บริหารจัดการในองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พร้อมทั้งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่างๆ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมส่วนใหญ่      
   คุณสมบัติเฉพาะประเภท      
     ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับจังหวัด หรือ ในระดับประเทศ  
   4.4  ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เสียสละเพื่อส่วนรวม  หมายถึง  
ศิษย์เก่าที่ทำหน้าที่ให้บริการสังคม และการสงเคราะห์ในด้านต่างๆ  บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ บุคคล หน่วยงาน 
สถาบัน และสังคม 
โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคม จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ 
   คุณสมบัติเฉพาะประเภท      
     ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับจังหวัด หรือ ในระดับประเทศ  
   4.5  ประเภทบุคคลผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง เป็นศิษย์เก่าที่มีความสามารถทำหน้าที่ 
ในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของชาติ  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่  
   คุณสมบัติเฉพาะประเภท      
     ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับจังหวัด หรือ ในระดับประเทศ  
   4.6  ประเภทนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง ศิษย์เก่าปฏิบัติงานด้านธรรมชาติ 
หรือสิ่งแวดล้อม  หรือมีจิตอาสาด้านการอนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม จนมีชื่อเสียง 
เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ 
   คุณสมบัติเฉพาะประเภท      
     ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับจังหวัด หรือ ในระดับประเทศ  



   4.7  ประเภทนักกีฬา  หมายถึง 
ศิษย์เก่าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านกีฬาทั้งอาชีพและสมัครเล่นในกีฬาแต่ละประเภท  
จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่  
   คุณสมบัติเฉพาะประเภท      
     ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับจังหวัด หรือ ในระดับประเทศ  
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   4.8  ประเภทแพทย์และสาธารณสุข  หมายถึง ศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในสายงานการแพทย์  
พยาบาลและสาธารณสุข 
   คุณสมบัติเฉพาะประเภท      
     ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับจังหวัด หรือ ในระดับประเทศ  
   4.9  ประเภทอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ด้านอื่นๆ  หมายถึง 
บุคลากรที่ประกอบอาชีพด้านอื่นๆ หรือเป็นนักดนตรี ศิลปิน หรือความสามารถด้านอื่นๆ 
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ 
แก่สังคม  มีเกียรติประวัติดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป 
   คุณสมบัติเฉพาะประเภท      
     ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับจังหวัด หรือ ในระดับประเทศ  
หมายเหต ุ
    1.  ศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง  9  ประเภท ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 3 
และคุณสมบัติเฉพาะประเภทครบถ้วน 
    2.  รางวัลระดับจังหวัด หมายถึง รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กร ภายในจังหวัด หรือต่างจังหวัด ที่จัดขึ้นหรือมอบในระดับจังหวัด 
    3.  รางวัลระดับประเทศ  หมายถึง รางวัลที่ได้รับจากกรม กระทรวง ทบวง กอง ระดับประเทศ 
หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่เป็นสำนักงานใหญ่ เช่น สำนักงานใหญ่ศาลปกครอง 
สำนักงานใหญ่การบินไทย สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์  สำนักงานใหญ่ ปตท. เป็นต้น 
    4.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
ได้รับการรับรองให้เป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ  48  รางวัล  ประกอบด้วย 
     1)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  16  รางวัล 
     2)  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศ.น.) 14 รางวัล 
     3)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  22  รางวัล พลศึกษา 1 รางวัล 
     4)  วิทยาลัยชุมชน 1 รางวัล 
  5.  การเสนอชื่อผู้เหมาะสม 
   บุคคลภายในโรงเรียนผดุงนารี  รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน 
สมาคมหรือบุคคลทั่วไป สามารถเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นตามคุณสมบัติดังกล่าว  
หรือศิษย์เก่าผู้นั้นสามารถเสนอชื่อตนเองเมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติสมควรได้รับรางวัล  
โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



   5.1  วันสุดท้ายของการเสนอชื่อ :  วันที่  31  สิงหาคม  2559 
   5.2  กรณีส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ส่งได้ที่  ฝ่ายวิชาการ  
โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 
   5.3  กรณีส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบ ทางไปรษณีย์ ส่งได้ที่  ฝ่ายวิชาการ  
โรงเรียนผดุงนารี  ต. ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 
(จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักโดยวันที่ดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน) 
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   5.4  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  043–711269, 043- 11057, 043-711889 
  6.  การพิจารณาคัดเลือก 
   คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนผดุงนารีจะประชุมพิจารณาคัดเลือก 
และสำรวจเก็บข้อมูล และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผดุงนารี 
ซึ่งผลการตัดสินคัดเลือกของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 
  7.  ประกาศผลคัดเลือก 
   โรงเรียนผดุงนารี จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  30  กันยายน  2559 ทาง 
http://www.phadungnaree.ac.th/     เว็บไชต์ของโรงเรียน และสื่อต่างๆ  ของจังหวัดมหาสารคาม 
  8.  รางวัลดีเด่นทุกประเภท 
   ศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  จะได้รับโล่รางวัล 
พร้อมเกียรติคุณยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี โรงเรียนผดุงนารี 
 
         ประกาศ ณ วันที่  7  มกราคม  2559 
 

 
 

(นายมีศิลป์  ชินภักดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี 
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แบบเสนอชื่อ 
ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนผดุงนาร ี

 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 90 ปี โรงเรียนผดุงนารี พ.ศ. 2559 
..................................... 

 
1.ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นที่เสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือก 
 
     o 1.ประเภทบุคลากรทางการศึกษา   

o 2.ประเภทนักธุรกิจ 
o 3.ประเภทบุคลากรด้านการเมืองการปกครอง 
o 4.ประเภทบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์เสียสละเพื่อส่วนรวม 
o 5.ประเภทบุคคลผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
o 6.ประเภทนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
o 7.ประเภทนักกีฬา 
o 8.ประเภทแพทย์และสาธารณสุข 
o 9.ประเภทอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 
2.ประวัติส่วนตัว 
 

ชื่อ-สกุล (ผู้ถูกเสนอ).......................................................................วัน เดือน ปี เกิด................................. 
            ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์...............................................................E-mail………………………………………………………………….. 

 
3.ประวัติการศึกษา 
  3.1 ระดับประถมศึกษา    จาก................................................................................................................ 

                           .............................................................................ปี พ.ศ. ........................ 



           3.2 ระดับมัธยมศึกษา     จาก............................................................................................ 
                                               ..............................................................................ปี พ.ศ. ....................... 
            3.3 ระดับอุดมศึกษา   o ระดับปริญญาตรี สาขา................................................................................ 
                      จาก........................................................................................................ ปี พ.ศ. ....................... 
               o ระดับปริญญาโท สาขา................................................................................ 
                      จาก.......................................................................................................... ปี พ.ศ. ..................... 
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                                         oระดับปริญญาเอก สาขา................................................................................ 
                        จาก......................................................................................................... ปี พ.ศ. ..................... 
 
4.อาชีพปัจจุบัน 
 
           o รับราชการ   o พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                 ตำแหน่งปัจจุบัน…………………………………………………………………………………................................... 
                 สถานที่ทำงาน.................................................................................................................................. 
 o ประกอบธุรกิจส่วนตัว/หรือ ทำงานในองค์กรธุรกิจ 
       ตำแหน่งปัจจุบัน............................................................................................................................... 
                 ประเภทธุรกิจ/วิชาชีพอิสระ............................................................................................................ 
                 สถานที่ทำงาน................................................................................................................................. 
           o ประกอบวิชาชีพอื่น (ระบุ)................................................................................................................ 
 
5.ประวัติการทำงาน  (กรอกข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ถ้ามี) 
              5.1 งานประจำ (ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน) 
                   ปี พ.ศ. ....................ตำแหน่ง........................................................................... 

         ปี พ.ศ. ....................ตำแหน่ง........................................................................... 
                   ปี พ.ศ. ....................ตำแหน่ง........................................................................... 
                   ปี พ.ศ. ....................ตำแหน่ง........................................................................... 
                   ปี พ.ศ. ....................ตำแหน่ง........................................................................... 
             5.2. ตำแหน่งอื่นๆ (อาทิ การเป็น/เคยเป็น กรรมการของสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ  
หรือ สถาบันอื่นๆ) 
                   ปี พ.ศ. ....................ตำแหน่ง........................................................................... 

         ปี พ.ศ. ....................ตำแหน่ง........................................................................... 
                   ปี พ.ศ. ....................ตำแหน่ง........................................................................... 
                   ปี พ.ศ. ....................ตำแหน่ง...........................................................................  
                   ปี พ.ศ. ....................ตำแหน่ง........................................................................... 



 
6.เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง (เช่น รางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร เกียรติคุณ ที่ได้รับ) 
          ............................................................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................................................ 
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7.ผลงานดีเด่นควรยกย่องที่เสนอให้พิจารณาตามประเภทที่ระบุในข้อ 4 
 ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
8.กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในโรงเรียนผดุงนารีหรือองค์กรอื่นๆ             
           ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้เสนอชื่อ 
(.................................................................) 
วันที่....................เดือน..................พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ
      1.อาจใช้กระดาษอื่นพิมพ์ หรือเขียนข้อความเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ได้ 
      2.อาจมีเอกสารอื่นประกอบ แนบมากับแบบเสนอชื่อนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ 
พิจารณาชองคณะกรรมการ 
      3.วันสุดท้ายของการเสนอชื่อ : วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.  2559 
      4.กรณีส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบ ด้วยตนเอง ส่งได้ที่ ฝ่ายวิชาการ  
โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 
      5. กรณีส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบ  ส่งได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผดุงนารี  



ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 44000 
      6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  043–711269, 043-711057  043-711889 

 
 
 
 


