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คู่มือ 
การคัดเลือกบุคคลผูส้มควรได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ก าหนดจัดโครงการคนดีศรีจันทรเกษม  เพ่ือเป็นการ              
ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์   เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ที่ประกอบคุณงามความดี   มีคุณธรรมจริยธรรม                     
เป็นผู้มีจิตอาสา   และส่งเสริมสนับสนุนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ              
ของมหาวิทยาลัย   โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผลงาน  จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มีแนวทางการพิจารณา  ดังนี้ 
 

๑.  รางวัลมี  ๓  ประเภทๆ ละ  ๑  รางวัล  ดังนี้ 
  ๑.๑  อาจารย์ดีศรีจันทรเกษม  ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน  
  ๑.๒  เจ้าหน้าที่ดีศรีจันทรเกษม ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการสอน 

  ๑.๓  นักศึกษาดีศรีจันทรเกษม  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคในและนอกเวลาราชการ   
   

     (ประเภท ๑.๑ และ ๑.๒  ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีสถานะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
หรืออาจารย์/เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง  หรือลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานราชการ) 
 

๒.  ความหมายและขอบข่าย 
  ๒.๑  คุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
ได้ก าหนดความหมายของ “คุณธรรม” ว่า หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็น
เครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ ว กลัวบาป ใฝ่ความดีเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึก
รับผิดชอบ เกิดจิตส านึกที่ดี  มีความสงบเย็นภายใน  เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดขึ้นและเหมาะสม
กับความต้องการในสังคมไทย และค าว่า “จริยธรรม” หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติซึ่ง      
ก าหนดไว้ส าหรับสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบร่มเย็นเป็นสุข  ความรัก สามัคคี
ความอบอุ่น มัน่คงและปลอดภัยในการด ารงชีวิต 

  ๒.๒  จิตสาธารณะ  ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของจิตส านึกทางสังคมหรือจิตส านึก
สาธารณะ  คือ การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการค านึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน 

๒.๓  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมที่จ าต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงาม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตส านึกและในวิถีชีวิต มีความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ 
สถานศึกษาจึงมีนโยบายและการด าเนินงานทั้งในระดับบุคคล และสถาบัน โดยมีระบบกลไกเป็นหน่วยส่งเสริม 
สนับสนุนในลักษณะโครงการและส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้วิถีชีวิตและบรรยากาศ ใน
มหาวิทยาลัยน่าอยู่มีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีรสนิยม และสามารถอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจ มีน ้าใจอย่างมีความสุข 
(ท่ีมา: คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ของสมศ.) 



๔ 

 

 

  ๓.  คุณสมบัติผูส้มควรได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม 
๓.๑  ประเภทอาจารย์ 

         - เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
       - มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเสมอ 
       - เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
       - เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
       - เป็นผู้มีความประพฤติดี  แต่งกายเรียบร้อย 
       - เป็นผู้อุทิศตนปฏิบัติงานในหน้าที่และช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและนักศึกษา 
       - เป็นที่ปรึกษางานวิจัย(ถ้ามี) 
       - เป็นผู้ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทางวิชาการหรือนันทนาการในระดับต่างๆ(ถ้ามี) 
       - มีต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
       - ในรอบ ๓ ปี ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษทางวินัย 
       - มีผลการประเมินการสอนอยู่ในระดับดีมาก  ๕  ปีต่อเนื่อง 
๓.๒  ประเภทเจ้าหน้าที่ 
       - เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
       - มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเสมอ 
       - เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
       - เป็นผู้มีจิตสาธารณะ               
       - เป็นผู้มีความประพฤติดี  แต่งกายเรียบร้อย   
       - เป็นผู้อุทิศตนปฏิบัติงานในหน้าที่และช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและนักศึกษา 
       - มีคู่มือหรือผลงานจากการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม(ถ้ามี) 
       - ในรอบ ๓ ปี ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษทางวินัย 
        - มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  ๕  ปีต่อเนื่อง 
๓.๓  ประเภทนักศึกษา 
        - เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ระดับปริญญาตรี 
       - ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๒  ปีการศึกษา  
         (กรณีมีการพักการเรียนให้ระบุสาเหตุโดยละเอียด) 
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐  
       - เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
       - เป็นผู้มีน้ าใจต่อผู้อื่น เสียสละช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเสมอ 
       - เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

                 - เป็นผู้มีกิริยามารยาทเรียบร้อย  แต่งกายสุภาพและมีความประพฤติด ี
                   ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด     
         - มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
 



๕ 

 

 

๔.  การก าหนดสัดส่วนจ านวนและเงื่อนไขการเสนอชื่อบุคคล 
      ๔.๑  แบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยออกเป็น  ๗  กลุ่ม  ดังนี้   

  ๑. คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
    ๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ๓. คณะวิทยาศาสตร์ 
    ๔. คณะวิทยาการจัดการ 
    ๕. คณะเกษตรและชีวภาพ , วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก , ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
               ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท , บัณฑิตวิทยาลัย , โรงพยาบาลสัตว์ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ           
    ๖. ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง , กองคลัง , กองนโยบายและแผน , กองบริหารงานบุคคล 
               และกองพัฒนานักศึกษา) , ส านักงานสภามหาวิทยาลัย , ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และสระว่ายน้ า 
    ๗. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , 
               ส านักศิลปะและวัฒนธรรม , สถาบันวิจัยและพัฒนา , ส านักประกันคุณภาพการศึกษา , 
               ส านักงานตรวจสอบภายใน , ส านักงานโครงการจัดการศึกษานานาชาติ , ศูนย์ภาษา  
        และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค 

๔.๒  เงื่อนไขการเสนอรายชื่อ 
       - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  สามารถเสนอรายชื่อได้  ๑  รายชื่อต่อประเภทรางวัล  
    - กลุ่ม ๑ – ๕  สามารถเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม  ประเภทอาจารย์    

     เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ได้หน่วยงานละ  ๑  รายชื่อต่อประเภทรางวัล   
      - กลุ่ม ๖ และ ๗  สามารถเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม  ประเภทเจ้าหน้าที่    

     ได้หน่วยงานละ  ๑  รายชื่อเท่านั้น   
  - ผู้ถูกเสนอรายชื่อจะต้องมีชื่อบรรจุในสังกัดของผู้เสนอชื่อ ไม่ใช่การไปด ารงต าแหน่งบริหารหรือ 
    ช่วยราชการ 
  - กรณีท่ีหน่วยงานเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอชื่อ 
    บุคคลในประเภทดังกล่าว  โดยถือว่าหน่วยงานผู้เสนอชื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
     

๕.  วิธีการด าเนินงาน 
  ๕.๑  ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคล   
  ๕.๒  รวบรวมข้อมูล   แยกประเภทและตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ๕.๓  เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
  ๕.๔  น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
  ๕.๕  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
  ๕.๖  เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีจันทรเกษม 

 
 
 
 



๖ 

 

 

๖.  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
  ๖.๑  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 

  ๖.๒  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
  ๖.๔  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
  ๖.๕  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักฯ  กรรมการและเลขานุการ   
  ๖.๖  บุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม   ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม      
  ๖.๗  บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม    
  ๖.๘   บุคลากรกองบริหารงานบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม    

 

๗.  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
  ๗.๑  แบบกรอกประวัติผู้สมควรได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม 
  ๗.๒  ภาพถ่ายสีขนาด  ๒  นิ้ว     จ านวน  ๑  รูป   
  ๗.๓  เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 

 

๘.  ข้อชี้แจงเพิ่มเติม   
      ๘.๑ ผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม  ประจ าปี ๒๕๖๔ ให้เป็น              
ไปตามมติของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  
      ๘.๒  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือความถูกต้อง                 
ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนด  ผลการตรวจสอบให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
      ๘.๓ การสะกดค าน าหน้านาม  ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่ง  วุฒิการศึกษา ฯลฯ ต้องถูกต้องครบถ้วน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  วุฒิการศึกษา  ให้ใช้ค าเต็ม  ห้ามใช้อักษรย่อ 
 
 

ก าหนดการด าเนินงาน 
 

 ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคล กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 วันสุดท้ายของการรับแบบกรอกประวัติ          ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 (จะถือวันที่ลงประทับรับเรื่องของส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหลัก) 

 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก            สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก            สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีจันทรเกษม    กันยายน ๒๕๖๔ 

 



๗ 

 

 

แบบกรอกประวัติผู้สมควรได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม 
 

ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
 
เสนอเข้ารับรางวัล  
  อาจารย์ดีศรีจันทรเกษม     บุคลากรดีศรีจันทรเกษม    นักศึกษาดีศรีจันทรเกษม 
 

ประวัติส่วนตัว 
ค าน าหน้า 
  ศาสตราจารย์     รองศาสตราจารย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    นาย    นางสาว 
ชื่อ………………..................................……นามสกุล………...............................................….ชื่อเล่น........................……… 
ต าแหน่ง......................................... วันที่เข้ารับราชการ/เข้าศึกษา.............................สังกดั....................................... 
วันเดือนปีเกิด................. อายุ.......ปี สัญชาติ.........เชื้อชาติ..........ศานา............ภูมิล าเนาเดิมจังหวัด......................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................................ 
................................................................. ........................................................................ ........................................... 
........................................................ ................................................................................... ......................................... 
ติดต่อ โทรศัทพ์บ้าน.....................................มือถือ..............................................อีเมลล์............................................ 
 

ความภาคภูมิใจในตนเองหรือเหตุผลที่ตนเองสมควรได้รับรางวัล  เพื่อประกอบการพิจารณา 
.................................................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ .......................................................................... .. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................................... ......................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
....................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................................. .. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................ ............................................ 
...................................................................................... ............................................................................................ .. 

 
 



๘ 

 

 

  ส าหรับ  อาจารย์ดีศรีจันทรเกษม 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑.  มีผลงานวิชาการหรืองานวิจัย(เจ้าของงานวิจัยหรือผู้ร่วมงานวิจัย) 

ชื่อผลงาน รายละเอียดข้อมูล ปี  พ.ศ. 
   
   
   
 
๒.  เป็นผู้จัดกิจกรรมหรือริเริ่มโครงการด้านจิตอาสาหรือพัฒนาชุมชนหรืออ่ืนๆ 

กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกิจกรรม ปี  พ.ศ. 
   
   
   
 
๓.  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทางวิชาการหรือนันทนาการ 

ชื่องาน บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับและผู้จัดงาน ปี  พ.ศ. 
   
   
   
 
๔.  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

กิจกรรม รายละเอียดข้อมูล ปี  พ.ศ. 
   
   
   
 
๕.  ผลการประเมินการสอนย้อนหลัง  ๕  ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ระดับผลการประเมิน      
 

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

วันที่…………เดือน……………พ.ศ……….. 
                                                                                          ผู้เสนอผลงาน 



๙ 

 

 

 ส าหรับ  เจ้าหน้าที่ดีศรีจันทรเกษม 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑.  มีผลงานจากการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือพิธีกร 

ชื่อผลงาน/ชื่องาน รายละเอียดข้อมูลและผู้จัดงาน ปี  พ.ศ. 
   
   
   
 
๒.  เป็นผู้จัดกิจกรรมหรือริเริ่มโครงการด้านจิตอาสาหรือพัฒนาชุมชนหรืออ่ืนๆ 

กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกิจกรรม ปี  พ.ศ. 
   
   
   
 
๓.  เป็นผู้มีความประพฤติดี  แต่งกายสุภาพ   มีใจรักบริการ   มีน้ าใจและอุทิศตนปฏิบัติงาน 

ประเด็นส าคัญ ผู้รับรอง 
  
  
  
 
๔.  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

กิจกรรม รายละเอียดข้อมูล ปี  พ.ศ. 
   
   
   
 
๕.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง  ๕  ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ระดับผลการประเมิน      
 

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

วันที่…………เดือน……………พ.ศ……….. 
                                                                                                      ผู้เสนอผลงาน 



๑๐ 

 

 

ส าหรับ  นักศึกษาดีศรีจันทรเกษม 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑.  มีผลงานจากการศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้สาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัย 

ชื่อผลงาน รายละเอียดข้อมูลและผู้จัดงาน ปี  พ.ศ. ผู้รับรอง 
    
    
    

 

๒.  เป็นผู้จัดกิจกรรมหรือริเริ่มโครงการด้านจิตอาสาหรือพัฒนาชุมชนหรืออ่ืนๆ 
กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกิจกรรม ปี  พ.ศ. 

   
   
   
 

๓.  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
กิจกรรม รายละเอียดข้อมูล ปี  พ.ศ. ผู้รับรอง 

    
    
    
 

๔.  เป็นผู้มีกิริยามารยาทเรียบร้อย   แต่งกายสุภาพและมีความประพฤติดี 
ประเด็นส าคัญ ผู้รับรอง 

  
  
  
 

๕.  ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
ผลงาน/รางวัล ปีท่ีได้ หน่วยงานที่จัด 

   
   
   
 

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

วันที่…………เดือน……………พ.ศ……….. 
                                                                                                              ผู้เสนอผลงาน 


