
ที ่ ส.มก. (น)  ๑๐๒/๒๕๕๘ 
 

๒  กนัยายน  ๒๕๕๘ 
 

เร่ือง ขอความร่วมมือเสนอช่ือนิสิตเก่าดีเด่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เรียน สมาชิก  ส.มก.ทุกท่าน 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย ระเบียบสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์  
วา่ดว้ยนิสิตเก่าดีเด่น  พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

  สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดก้ าหนดการคดัเลือก
นิสิตเก่าดีเด่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมี  ศ.ดร.สมเพียร  เกษมทรัพย ์           
ใหเ้กียรติเป็นประธานคณะกรรมการฯ  และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิอีก  ๑๔  ท่าน   
 

สมาคมฯ  จึงใคร่ขอความร่วมมือในการเสนอช่ือนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด  ท่ีอยูใ่น  รุ่น  ชมรม  สมาคม  หรือหน่วยงานของท่าน  พร้อมทั้งส่งประวติั       
และผลงานมายงัสมาคม ได้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  และปิดรับสมัครในวนัจันทร์ที ่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘         
เวลา  ๑๗.๐๐  น.  ทั้งนี ้ สมาคมฯ  จะไม่รับเอกสารเพิม่เติมใดๆ  หลงัจากหมดเขตรับสมัคร 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 

(นายสกล  มงคลธรรมากุล) 
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 



ระเบียบสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ว่าด้วยนิสิตเก่าดีเด่น  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  เพื่อเป็นการยกยอ่งและเชิดชูเกียรตินิสิตเก่า  ซ่ึงท าคุณประโยชน์แก่สังคมและเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ใหเ้ป็นไปอยา่งกวา้งขวาง  สมาคมนิสิตเก่า
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้  ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์วา่ดว้ยนิสิตเก่าดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๘” 

  ขอ้  ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

  ขอ้  ๓ ใหย้กเลิกระเบียบสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
วา่ดว้ยนิสิตเก่าดีเด่น  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  บรรดาระเบียบ และประกาศอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขดั หรือ
แยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

  ขอ้  ๔ ในระเบียบน้ี 
   ๔.๑  “นิสิตเก่า”  หมายความว่า  บุคคลท่ีเคยลงทะเบียนเรียน  
ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 
   ๔.๒  “นิสิตเก่าดีเด่น” หมายความวา่ นิสิตเก่าท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากคณะกรรมการ 
ใหเ้ป็นนิสิตเก่าดีเด่น 
   ๔.๓ “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการคดัเลือกนิสิตเก่าดีเด่นของ
สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  ขอ้  ๕ บุคคลท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑ์ ท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเป็นนิสิตเก่าดีเด่นประจ าปี  ไดแ้ก่
   ๕.๑ เป็นนิสิตเก่าของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  และไม่เคยไดรั้บการคดัเลือก    
ใหเ้ป็นนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ  มาก่อน   
   ๕.๒ ตอ้งไม่เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ  กรรมการคดัเลือก หรือกรรมการ
กลัน่กรอง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาคดัเลือกนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ 
   ๕.๓ เป็นผูท่ี้มีความดีเด่น ตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกนิสิตเก่าดีเด่นท่ีสมาคมฯ  ก าหนด 
   ๕.๔   เป็นผูมี้เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  รักษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพของตนเอง         
มีการแสดงออกเป็นแบบอยา่งท่ีดี ท าคุณประโยชน์ให้แก่องคก์รและวิชาชีพของตนเองตลอดจนสังคมโดยรวม 
   ๕.๕   เป็นผูท่ี้ประพฤติตนตามกฎหมาย  กฎระเบียบแบบแผนขององคก์ร  เป็นผู ้
ท่ีมีคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  และเป็นท่ียอมรับจากบุคคลทัว่ไป 
 
 



   ๕.๖  เป็นผูท่ี้เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีผลงานท่ีส่งเสริม 
เชิดชูเกียรติของสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
และประเทศชาติ 
 

  ขอ้  ๖ ประเภทนิสิตเก่าดีเด่น  มี  ๘  ประเภท  จ านวนรวมไม่เกิน  ๒๐ คน  ประกอบดว้ย 
   ๖.๑ นกับริหารภาครัฐ   
   ๖.๒ นกับริหารภาครัฐวสิาหกิจ 
   ๖.๓ นกับริหารภาคเอกชน 
    ๖.๓.๑  ผูบ้ริหารท่ีเป็นเจา้ของกิจการ 
    ๖.๓.๒  ผูบ้ริหารท่ีมีหุน้ส่วนในบริษทัและมีอ านาจลงนาม 
    ๖.๓.๓  ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ 
   ๖.๔ นกัวชิาการ 
   ๖.๕ นกัวจิยั 
                                         ๖.๖       นกับริการสังคม 
   ๖.๗ เกษตรกร   
   ๖.๘ อ่ืน ๆ 
 

  ขอ้  ๗  หลกัเกณฑก์ารพิจารณา  คดัเลือกนิสิตเก่าดีเด่นตามผนวก  ก. ทา้ยระเบียบน้ี   
   ๗.๑      ประเภทนกับริหารภาครัฐ  ตอ้งเป็นผูด้  ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบัอธิบดีหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป  ถา้เป็นผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐหรือในก ากบัของรัฐตอ้งเป็นผูด้  ารง 
ต าแหน่งอธิการบดีเท่านั้น  และเป็นผูมี้ผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จในการบริหารเป็นท่ียอมรับไดรั้บ       
การยกยอ่ง  และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของบุคคลทัว่ไป 
   ๗.๒ ประเภทนกับริหารภาครัฐวสิาหกิจ  ตอ้งเป็นผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 
รองผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รข้ึนไป  และเป็นผูมี้ผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จในการบริหารเป็นท่ียอมรับ
ไดรั้บการยกยอ่ง  และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของบุคคลทัว่ไป 

 ๗.๓   ประเภทนกับริหารภาคเอกชน  ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ 
ในเชิงบริหารธุรกิจในองคก์รเอกชนท่ีประสบความส าเร็จ  มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอยา่งท่ีดีของบุคคลทัว่ไป 
    ๗.๓.๑  ผูบ้ริหารท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งมีหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
ท่ีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ซ่ึงมีรายการของทุนจดทะเบียน  แนบมาดว้ย  
    ๗.๓.๒  ผูบ้ริหารท่ีมีหุน้ส่วนในบริษทัและมีอ านาจลงนาม   
ตอ้งแสดงบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น  ซ่ึงมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้นิติบุคคลดงักล่าวนั้น  และระบุดว้ยวา่มีหุน้
เป็นสัดส่วนเท่าใดของหุ้นทั้งหมด 
    ๗.๓.๓  ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รธุรกิจขนาดใหญ่  ตอ้งแนบหนงัสือ
รับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ซ่ึงมีรายการของทุนจดทะเบียน  แผนภูมิแสดงโครงสร้าง
ผูบ้ริหารงานขององคก์ร ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารอยูใ่นโครงสร้างนั้น และระบุดว้ยวา่อยูใ่นต าแหน่งใดของโครงสร้าง
องคก์ร 
 

-๒- 



   ๗.๔ ประเภทนกัวิชาการ ตอ้งเป็นผูมี้ผลงานวชิาการดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และไดเ้ผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิชาการสู่สาธารณะ เป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไปทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 
   ๗.๕ ประเภทนกัวิจยั  ตอ้งเป็นผูมี้ผลงานวจิยัดีเด่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   
และไดเ้ผยแพร่ถ่ายทอดองคค์วามรู้อนัเป็นผลงานวจิยัสู่สาธารณะ  เป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป  ทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
   ๗.๖ ประเภทนกับริการสังคม  ตอ้งเป็นผูมี้ผลงานดีเด่นท าคุณประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  หรืออุทิศตนในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริการทางสังคมอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง  เป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลทัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง 
   ๗.๗ ประเภทเกษตรกร  ตอ้งเป็นผูป้ระกอบอาชีพการเกษตรท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต จนประสบความส าเร็จในการด าเนินการประกอบการ  และอุทิศตน 
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมจนเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

๗.๘       ประเภทอ่ืน ๆ  ตอ้งเป็นผูป้ระกอบอาชีพนอกเหนือจาก  ๗  ประเภทขา้งตน้   
ด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต จนประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง 
 
  ขอ้  ๘ บุคคลและหน่วยงานท่ีมีสิทธิเสนอช่ือนิสิตเก่าดีเด่น  ไดแ้ก่ 
   ๘.๑ ผูแ้ทนรุ่น  ผูแ้ทนคณะ  หรือผูแ้ทนสาขาวชิาของนิสิตเก่าในรุ่นเดียวกนั 
   ๘.๒   ประธานชมรมนิสิตเก่า  สาขาวชิา / คณะ / จงัหวดั / ภูมิภาค 
   ๘.๓ นายกสมาคมนิสิตเก่า  สาขาวชิา / คณะ / จงัหวดั / ภูมิภาค  
   ๘.๔      ประธานชมรมนิสิตเก่ากลุ่มต่าง ๆ  ท่ีไดแ้จง้ไวก้บัสมาคม 
   ๘.๕ หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในระดบัภาควชิา    
คณะ  และส านกัต่าง ๆ 
   ๘.๖ องคก์รหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ  หรือเอกชน  หรือรัฐวสิาหกิจท่ีมีสมาชิก
สมาคมฯ  ปฏิบติังานอยู ่หรือเคยปฏิบติังาน 

  ขอ้  ๙ การเสนอช่ือและสถานท่ีติดต่อ 
   ๙.๑ ใหผู้มี้สิทธิเสนอช่ือนิสิตเก่าดีเด่น  กรอกรายละเอียดตามผนวก  ข.       
ทา้ยระเบียบน้ี  พร้อมรูปถ่าย  ขนาด  ๑.๕ X ๒  น้ิว จ านวน ๒ ภาพ  ใบรับรองจากหน่วยงานหรือองคก์ร      
ตน้สังกดั (ถา้มี) 
   ๙.๒ ใหผู้เ้สนอช่ือนิสิตเก่าดีเด่น ส่งเอกสารตามผนวก  ข.  ถึงสมาคมนิสิตเก่า
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์  เลขท่ี  ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  
จงัหวดักรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศพัท ์  ๐-๒๕๗๙-๒๔๑๙  ๐-๒๕๗๙-๓๔๘๕  ๐-๒๕๗๙-๕๐๙๑ โทรสาร      
๐-๒๙๔๐-๕๙๒๖  
 
 
 

-๓- 



  ขอ้  ๑๐ ก าหนดเวลาและการด าเนินการ 
   ๑๐.๑ การพิจารณาคดัเลือกนิสิตเก่าดีเด่นให้ด าเนินการปีละ ๑  คร้ัง ตามปีปฏิทิน 
   ๑๐.๒ ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกนิสิตเก่าดีเด่น  ก าหนดระยะเวลาในการ 
ด าเนินการตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี  ตอ้งพิจารณาคดัเลือกนิสิตเก่าดีเด่นใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 
 

  ขอ้  ๑๑ การมอบโล่เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าดีเด่น 
   สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จะกระท าพิธี
ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าดีเด่น  ในวนัท่ี  ๒  กุมภาพนัธ์  ของทุกปี 
 

  ขอ้  ๑๒ ใหป้ระธานคณะกรรมการคดัเลือกนิสิตเก่าดีเด่นรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

(นายสกล  มงคลธรรมากุล) 
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 



ผนวก  ก. 
เกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น   

 

ล าดับ หัวข้อการพจิารณา คะแนน 

๑ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับในวงสังคม  ๓๐ 

 ใหก้ารสนบัสนุนและ / หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ / สมาคมนิสิตเก่า   ๑๐ 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งเป็นรูปธรรม  
๒ เป็นบุคคลท่ีองคก์ร  หน่วยงาน  เพื่อนร่วมรุ่น  ร่วมคณะยอมรับวา่เป็นคนดีมีความสามารถ ๓๐ 

 ท าช่ือเสียงใหม้หาวทิยาลยั  และเป็นท่ียอมรับของสังคมระดบัประเทศหรือทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

๓ มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานระดบับริหารภาครัฐ  ภาครัฐวสิาหกิจ  ภาคเอกชน  หรือเป็นเจา้ของกิจการ ๓๐ 

 นกัวจิยัหรือนกัวชิาการ  นกับริหารสังคม  เกษตรกร  หรืออ่ืน ๆ  

 คะแนนเต็ม ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก  ข. 
ประวตัิและผลงานนิสิตเก่าดีเด่น 

 

 
๑.       ประวติัส่วนตวั 
          ๑.๑  ช่ือ  .....................................  นามสกุล  ........................................  สมาชิกเลขท่ี  ...........................        
          ๑.๒  วนั  เดือน  ปีเกิด  ..............................................  อาย ุ ........................  ปี  ศาสนา  ........................ 
          ๑.๓  ท่ีอยูอ่าศยั  เลขท่ี  ...................  หมู่ท่ี  .............................................  ถนน  .................................... 
                 ต าบล / แขวง  ……………………..  อ าเภอ / เขต  .............................. จงัหวดั  .............................. 
                 รหสัไปรษณีย ์ ...................................  โทรศพัท ์ ............................  โทรศพัทมื์อถือ  .................... 
                 โทรสาร  ........................................................... 
          ๑.๔  สถานท่ีท างาน  ช่ือบริษทั / หน่วยงาน  ...........................................................................................    
                 เลขท่ี  .....................  ถนน  ...............................................  ต าบล / แขวง  ....................................... 
                 อ าเภอ / เขต  .........................................  จงัหวดั  .............................  รหสัไปรษณีย ์ ..................... 
   โทรศพัท ์ ................................................................  โทรสาร  ........................................................ 
                 ต าแหน่ง  ................................................................................... 
 
๒.      ประวติัการศึกษา  
 

ระดับ วุฒิการศึกษา พ.ศ. สถาบันการศึกษา ประเทศ 
มธัยมปลาย     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
หลกัสูตรพิเศษ     
     
 

๓.  ประวติัการท างานและผลงาน   
       (โปรดจดัท าเป็นส่วนหน่ึงของรูปเล่มตามค าแนะน าหรือท าเป็นเอกสารแนบตามหวัขอ้ท่ีระบุดา้นล่าง)
  

ต าแหน่ง / อาชีพ หน่วยงาน / สถานท่ี ระยะเวลา ผลงาน  (โดยสรุป) 
 
 
 
 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑.๕” X ๒” 
หนา้ตรง 

ไม่สวมหมวก 



๔.  ผลงานท่ีไดท้  าคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  และคุณประโยชน์ดีเด่นท่ีไดท้  าให้กบัมหาวทิยาลยั 
      เกษตรศาสตร์  หรือสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
     (โปรดจดัท าเป็นส่วนหน่ึงของรูปเล่มตามค าแนะน า  หรือท าเป็นเอกสารแนบ) 
 

ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งบนน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

     ลงช่ือ  .......................................................  ผูเ้สนอ 
                                     (...............................................) 

    ต าแหน่ง  .......................................................   
โทรศพัท ์ .....................................  โทรสาร  ........................................ 

 
          ประเภท               นกับริหารภาครัฐ                นกับริหารภาครัฐวสิาหกิจ  นกับริหารภาคเอกชน 
              นกัวชิาการ    นกัวจิยั     นกับริการสังคม 
   เกษตรกร  อ่ืน ๆ 
 
          ผูเ้สนอ  ผูแ้ทนรุ่น  ผูแ้ทนคณะ  หรือผูแ้ทนสาขาวชิาของนิสิตเก่าในรุ่นเดียวกนั 
    

ประธานชมรมนิสิตเก่า  สาขาวชิา / คณะ / จงัหวดั / ภูมิภาค 
 

นายกสมาคมนิสิตเก่า  สาขาวชิา / คณะ / จงัหวดั / ภูมิภาค  
 

ประธานชมรมนิสิตเก่ากลุ่มต่าง ๆ  ท่ีไดแ้จง้ไวก้บัสมาคม 
 
   หน่วยงานในสังกดัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

    

   หน่วยงานราชการ 
 

   หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 
 

   หน่วยงานเอกชน 
 
หมายเหตุ  :  ๑.  โปรดจัดท าประวตัิและผลงาน  ของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ  เป็นรูปเล่ม  พร้อมข้อมูล 
ทีชั่ดเจนและครบถ้วน  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณา   

๒.  หากผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ  ยงัมิได้เป็นสมาชิก  ส.มก. โปรดสมัครเป็นสมาชิกให้        
เรียบร้อยก่อนส่งเอกสาร 
 

-๒- 


