
                                     บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรไดร้ับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 
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                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีล ะ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 
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                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 
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                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
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ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา                       

และการให้ค าปรึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล

การศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์ เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีล ะ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 
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                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงาน โดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 
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                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลบัมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 
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เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดี เด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การศึกษาพิเศษ 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
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ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์                

และเทคโนโลยี 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
หมายเลขโทรศัพท์ 094-226-1044 E-mail: Jesspo@kku.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 

 
 
 

mailto:Jesspo@kku.ac.th


                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ ว 370     วันที่    9    สิงหาคม    2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและการประเมินผล

การศึกษา 
 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง                          
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ                   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์                        
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ผู้เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือก และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ กลับมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์  ได้ที่  QR - code ด้านล่ างนี้  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  คุณเจษฎากร ภูกาบ                           
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