1. ชือ่ โครงการ

โครงการพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดีเดน ประจําป 2563

2. หนวยงานรับผิดชอบ สมาคมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. หลักการเหตุผล
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เดิมเปนภาควิชาหนึ่งที่เปดสอน
ในคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาค ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณของ
ประชาชนในภาคเหนือ เพื่อใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ในการอํานวยประโยชนแกทอ งถิ่นและ
ประเทศชาติ โดยมุงหวังใหบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา ฝกใฝในการฝกฝนตน ใหเปนผูรจู ริง คิดเปน และปฏิบัติได สามารถ
ครองตน ครองคน และครองงาน ดวยมโนธรรม และ จิตสํานึกตอสังคม
การที่ภาควิชา/คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดการเรียนการสอนมาครบ 50 ป ไดผลิต
บัณฑิตทุกระดับ(บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต) ออกไปรับใชสังคมเปนจํานวนมาก บัณฑิตทีส่ ําเร็จออกไปไดมี
โอกาสเขาไปทํางานในหนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดใชความรูความสามารถของตนสรางผลงานที่
เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ สมาคมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จึงไดจัดทําโครงการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเกา ที่มผี ลงานดีเดนในสาขาตางๆ
แนวทางใหนักศึกษาปจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเกาไดยึดถือเปนแบบอยางที่ดีตอไป

เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเปน

4. วัตถุประสงค
เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเกาภาควิชา/คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมแกการประกาศเกียรติคุณ ใหเปนที่ทราบทั่วกัน โดยแบงกลุมนักศึกษาเกาเพือ่ พิจารณาคัดเลือกเปน 3
สาขา คือ
4.1
4.2

ดานความสําเร็จในอาชีพ/หนาทีก่ ารงาน
ดานการสรางคุณประโยชนแกสังคม/คณะ/สมาคม

4.3

ดานศิษยเการุนใหมดเี ดน

5. การดําเนินการ
5.1
กําหนดคุณสมบัติของผูทจี่ ะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนศายเกาดีเดน จะตองเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ สําเร็จการศึกษาจากภาควิชา/คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูมเี กียรติและมี
คุณธรรม (ไมมีประวัติสวนตัวที่ดางพรอย) และจะตองมีคุณสมบัติแตละดานดังนี้
ก. ดานความสําเร็จในอาชีพ/หนาที่การงาน
• ความกาวหนาในอาชีพการงาน

• การผลักดันนโยบายและแนวคิดทีเ่ กิดประโยชนตอองคกรและสวนรวมเปนผลสําเร็จ
• การไดรับความไววางใจและยอมรับในองคกร
• การสรางหรือมีสวนรวมในการสรางผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
• ประดิษฐ คิดคน ผลงานนวัตกรรม หรือมีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
ข.ดานการสรางคุณประโยชนแกสังคม/คณะ/สมาคม
• อุทิศตนและทําคุณประโยชนตอสังคมสวนรวม หรือตอคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือสมาคมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกสงั คมและศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน
•

มีผลงานที่ทําคุณประโยชนแกสวนรวม แกคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ

สมาคมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยางโดดเดนและเปนที่ยอมรับจากสังคม
ค.ดานศิษยเการุนใหมดีเดน
• เปนผูที่สําเร็จการศึกษา มาแลวไมเกิน 10 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
• อุทิศตนและทําคุณประโยชนตอคณะคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน
• มีผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับเปนที่ประจักษ
5.2 เปดใหมีการเสนอรายชื่อนักศึกษาเกาดีเดน ที่จบการศึกษาจากภาควิชา/คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามแบบที่กําหนด โดยตัวแทนรุน/ตัวแทนรหัส หรือ จากนักศึกษาเกาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สามารถติดตอได
5.3 การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเกาดีเดน
เมื่อคณะอนุกรรมการ ฯไดรับรายชื่อนักศึกษาเกาดีเดนทีม่ ีผูเสนอมาแลว คณะอนุกรรมการ ฯ จะไดพิจารณา
กลั่นกรอง โดยอาจมีการสัมภาษณบุคคลซึง่ อยูในวงการที่เกีย่ วของ หรือหาขอมูล/ เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมประกอบการ
พิจารณาก็ได แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
ผูที่ไมไดรบั การคัดเลือกในปนี้ ทางสมาคมถือวาเปนบุคคลทีม่ ีคุณคาซึ่งจะเก็บขอมูลไวพจิ ารณาในโอกาสตอไป
5.4 การประกาศเกียรติคณ
ุ
คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ จะประกาศรายชื่อ ผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาเกาดีเดน และ ประกาศ
เกียรติคุณพรอมมอบรางวัล ในงานเลี้ยงสังสรรค ประจําปนนั้ ๆ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
6.1 แจงเวียนใหมีการเสนอชื่อนักศึกษาเกาดีเดนฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
6.2 กําหนดสงแบบเสนอชื่อกลับถึงคณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

6.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเกาดีเดน ประจําป 2563 พิจารณากลั่นกรองใหแลวเสร็จ และ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายในวันที 15 มกราคม 2564
6.4 คณะกรรมการบริหารสมาคมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พิจารณาใหความเห็นชอบใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2564
6.5 ประกาศเกียรติคุณ ในงาน..................................................... ในวัน.......................................

แบบเสนอชื่อนักศึกษาเกาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดีเดน
สมาคมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2563
1.ประวัติสวนตัว
1.1 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................................
อายุ................ป
รหัสประจําตัวนักศึกษา...........................
1.2 ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
โทร............................... โทร.(มือถือ) ............................. e-mail .....................................................
2.ประวัติการศึกษา
2.1 วุฒิการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ใหระบุวฒ
ุ ทิ ี่ไดรับปที่สําเร็จ การศึกษา สําเร็จจากคณะ/สาขาวิชา)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด(ใหระบุสถานศึกษา วุฒิที่ไดรับ ปที่สําเร็จการศึกษา)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. อาชีพ
( ) รับราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตําแหนงปจจุบัน …………………………………………………….........................................................................
ชื่อ และ สถานที่ทํางาน ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทร............................................... โทรสาร/Fax.........................................................

( ) ประกอบธุรกิจสวนตัว หรือ วิชาชีพอิสระ หรือ ทํางานในองคกรธุรกิจ
ตําแหนงปจจุบัน ……………………………………………………………………………………………………………….
ประเภทของธุรกิจ/ วิชาชีพอิสระ .........................................................................................................
ชื่อ และ สถานที่ประกอบการ ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................
โทร.............................................. โทรสาร/Fax............................................................................
( ) ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................................................................
ตําแหนงปจจุบัน ..........................................................................................................................................
ชื่อ และ สถานที่ประกอบการ ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
โทร...................................................... โทรสาร/Fax....................................................................

4. ประวัติการทํางาน (กรุณาใหขอมูลโดยละเอียด)
4.1 งานประจํา………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.2 งานพิเศษ
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ผลงานดีเดน (กรุณากรอกขอมูลโดยละเอียด)
5.1 ผลงานซึง่ แสดงถึง การเปนผูป ระสบความสําเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะ เปนผูป ฏิบัติหนาทีก่ ารงานที่ดี
มีคุณธรรม มีจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป และสมควรไดรับการยกยอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.2 ผลงาน หรือ ผลสําเร็จในดานวิชาการ/ วิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.3 เกียรติประวัติ หรือ รางวัลทีเ่ คยไดรับผลงานซึง่ แสดงถึงการเปนผูประสบ
ความสําเร็จในวิชาการหรือวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. การมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/ สมาคม (อาทิ การเปน/เคยเปนสมาชิก/กรรมการ ในสมาคม/ชมรม/
มูลนิธิ หรือ การเขารวมในกิจกรรมใดๆ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)

ผูเสนอ
)

(
วันที่

เดือน

พ.ศ. .............

หมายเหตุ :
1. ผูเสนอสามารถ Download โครงการ และแบบเสนอชื่อฯ ไดที่ลงิ ค https://forms.gle/9iaWoyBXBPz6PSvW6
2. ใหกรอกรายละเอียดเปน ภาษาไทย ยกเวน ชื่อเฉพาะ(ถาจําเปน) โดยใหมีคําแปล/คําอธิบาย ดวย
3. ผูเสนออาจจะใชกระดาษอื่นพิมพรายละเอียดเพิม่ เติม(เปนภาษาไทย)ได และสงใหสมาคมฯ
พิจารณาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยสงที่ email: kamol_makmai@yahoo.com
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณจีรวรรณ 081-6434976, คุณกมล 086-4086224, คุณธนภณ 089-9616878,
คุณพรประสิทธิ์065-4955393 ,คุณพิทักษ 089-8933193,ดร.ไพรัช 090-8928936

