ท ฅธ ๐๒๐๑.๔/ C)
ถึง สำนักงานรัฐมนตรี ศธ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน ก.ค.ค. สำนักงาน กคน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกซน สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน
' กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. / กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค /กลุ่มตรวจสอบภายใน สป./
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คธ.
พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ส.มก. (น) ๑๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อ ขอความ
ร่วมมือในการเสนอซื่อนิส ิต เก่าดีเด่น มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มืคุณ สมบัติตามข้อกำหนด ที่อยู่ใน รุ่น ซมรม
สมาคม หรือหน่วยงานสังกัดนี้โดยให้ส่งประวัติและผลงานโดยตรงไปยังสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใบพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยปิดรับการเสนอซื่อ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอซื่อเข้ารับ
ประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เซิดชูเกียรติ โดยการคัด เลือ ก สำหรับ รายละเอีย ดเพิ่ม เติม สามารถดูไ ด้ท ี่เว็บ ไซต์
http://vwvw.bga.moe.go.th

สำนักอ่านวยการ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๒
โทรสาร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๓
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ทฅา ท ิน
เรือ่ ง ขอความร่วมมือเสนอซือ่ นิสติ เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566
เรียน

1E

0 2579 2419 0 2579 5091 0 2579-3485 โทรฟ้าร : 0 2940-5926
http://www.ku—alumni.org , E-Mail ; ku@ku—alumni.org

กบก.สอ.สป.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สิงทีส่ ง่ มาด้วย 1. ประกาศสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 17/2565
เรือ่ ง ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่น ประจำปี 2566
2. ระเบียบสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย “นิส ติ เก่าดีเด่น ” พ.ศ. 2565
สมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดการคัดเลือก
นิส ติ เก่าดีเด่น มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ศ.เกียรติคณ
ุ พีระคักดี้ ศรีนเิ วศน์
ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒอิ กี 17 ท่าน
สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือ ในการเสนอซือ่ นิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีม่ คื ณ
ุ สมบัตติ ามข้อกำหนด ทีอ่ ยูใ่ น รุน่ ซมรม สมาคม หรือหน่วยงานของท่าน ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นด้นไป
โดยป็ดรับ การเสนอซือ่ ในวับจันทร์ท่ี 10 ตุล าคม 2565 เวลา 17.00 น. ทัง้ นี้ โปรดจัดทำประวัติ
และผลงานเป็นรูปเล่ม ความยาวไม่เกิน 25 หน้า กระดาษ A 4 ขนาดตัวอักษร 16 และ electronics file
ข้อมูลทัง้ หมดทีจ่ ดั ส่ง เป็นข้อมูลทีส่ ามารถเปีดเผยได้ และสมาคมฯ จะไม่รบั เอกสารเพิม่ เติมใดๆ หลังจาก
หมดเขตรับสมัคร
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินต่อไปด้วย จักขอบคุณ ยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล)
นายกสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศ
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมรารุ{ปถัมภ์
ที่ ©๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖
ด้วยสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คดั เลือก
นิสติ เก่าดีเด่นเป็นประจำปีทกุ ปี เพือ่ ให้การดำเนินการปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สมาคมฯ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. ทีป่ รึกษา
๑. ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
นิสติ เก่า มก. รุน่ ๑๗
๒. นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นิสติ เก่า มก. รุน่ ๓๖

ทีป่ รึกษากิตติมคักดี้
ทีป่ รึกษา

คณะกรรมการ
๑. ศ.เกีย รติค ณ
ุ พีระศักดี้ ศรีนเิ วศน์
๒. นายพลเวท
ท้าวมหาวงษ์
๓. นายอำนวย
เนตยสุภา
๔. นายสุ'นนั ต์
อรุณนพรัตน์
ประเทืองวงศ์
๕. นายยรรยง
ณ ลำพูน
๖. ดร.ชัยณรงค์
๗. นายทิฆมั พร
ทิศาบดินทร์
มงคลธรรมากุล
๘. นายสกล
วีระถาวร
๙. ดร.พิพฒ
ั น์
๑๐. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
๑๑. น.สพ.จำเรือง พานเพียรศิลป็
ชัยเสรี
๑๒. รศ.ดร.สิรี
๑๓. ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พนั ธ์กลุ
๑๔. น.สพ.นิพนธ์ ตันติวริ ยิ ะพงศ์
๑๕. ศ.ดร.เขษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
๑๖. รศ.ดร.สมหวัง ชันตยาบุวงศ์
ศรีวงศ์ชยั
๑๗. รศ.ดร.ธานี
๑๘. นายสิทธิพล ภูส่ มบุญ
รุจวิ นารมย์
๑๙. นางอรุณี

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรม่การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า
นิสติ เก่า

มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่
มก. รุน่

๒๗
๒๗
๒๘
๒๙
๒๘
๒๙
๓๑
๓๖
๓๖
๓๖
๓๗
๓๙
๓๙
๔๔
๔๔
๔๘
๕๐
๓๙
๓๖

ทัง้ นี้ มอบหมายให้ นางสาวสายทิพ ย์ แผนสมบูรณ์ ผูจ้ ดั การสมาคมฯ ทำหน้าทีผ่ ขู้ ว่ ยเลขานุการ
และผูป้ ระสานงาน

๓. หน์าทคณะกรรมการ
๓.๑ พิจารณากำหนด หรือปรับปรุงแกไข ระเบียบสมาคมนิสติ เก่า
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยนิสติ เก่าดีเด่น
๓.๒ พิจารณาคัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ตามระเบียบ
สมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยนิสติ เก่าดีเด่น ฉบับทีบ่ งั คับใช้ในบีจจุบนั
๓.๓ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกตามข้อ ๓.๒ ให้นายกสมาคมนิสติ เก่า
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทราบภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
จึงประกาศมาเพือ่ โปรดทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล)
นายกสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชปถัมภ์

ระเบียบศมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย “นิสติ เก่าดีเด่น” พ.ศ. ๒๕๖๕
เพือ่ เป็น การยกย่องและเซิดชูเกียรติน สิ ติ เก่ามหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เป็นพูท้ ป่ี ระพฤติดี
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทำคุณประโยชน์แก่สงั คมเป็นทีป่ ระจักษ์ซดั สมควรยกย่อง เชิดชู ให้เป็นตัวอย่าง
แก่นสิ ติ บีจจุบนั และนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทง้ั ปวง และเพือ่ เป็นการเผยแพร่ซอ่ื เสียงและเกียรติคณ
ุ
ชองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ปรากฏแก่สาธารณซนอย่างกว้างขวางต่อไป
สมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงกำหนดระเบียบ
ว่าด้วย “นิส ติ เก่าดีเด่น ” พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสมาคมนิสติ เก่ามหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ว่าด้วย “นิส ติ เก่าดีเด่น ” พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยนิส ติ เก่าดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๔
บรรดาระเบียบและประกาศอืน่ ใดในส่วนทีก่ ำหนดไว้แล้ว หรือซึง่ ซัดหรือแย้งกับ ระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบสมาคมนิส ติ เก่ามหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์วา่ ด้วย “นิส ติ เก่าดีเด่น ”
พ.ศ. ๒๕๖๕ แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย “นิส ติ เก่าดีเด่น ” พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๑ “สมาคม” หมายความว่า สมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.)
๔.๒ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๕ ชองสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔.๓ “นิส ติ เก่า” หมายความว่า บุคคลทีเ่ คยลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาคการสืกษาปกติ
๔.๔ “นิส ติ เก่าดีเด่น ” หมายความว่า นิสติ เก่าทีใ่ ด้รบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ให้เป็นนิสติ เก่าดีเด่น
ข้อ ๕ บุคคลทีอ่ ยูใ่ นหลักเกณฑ์ ทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาเป็นนิสติ เก่าดีเด่นประจำปี ได้แก่
๕.๑ เป็นนิสติ เก่าชองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่เคยได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็นนิสติ เก่าดีเด่นชองสมาคมมาก่อน
๕.๒ ต้องไม่เป็นกรรมการบริหารสมาคม กรรมการดัดเลือก หรือกรรมการกลัน่ กรอง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจารณาคัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่นชองสมาคม
๕.๓ เป็นผูท้ ม่ี คี วามดีเด่น ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่นทีส่ มาคมกำหนด
๕.๔ เป็นผูท้ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน ด้วยความทุม่ เท รับผิดชอบ มีเจตคติทด่ี ี
ต่อวิชาชีพ รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพชองตนเอง มีผลงานทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี ทำคุณประโยชน์ให้แก่
องค์กรและวิชาชีพชองตนเองตลอดจนเป็นทีย่ อมรับทัว่ ไป
๕.๕ เป็นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติดี ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบแบบแผนขององค์กร
และประพฤติปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย เป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และเป็นทีย่ อมรับ
จากบุคคลทัว่ ไป และสังคมโดยรวม

-๓๗.๗ ประเภทผูท้ ำคุณประโยชน์ตอ่ สังคมประเภทอืน่ ๆ (ระบุ เซ่น ดนตรี กีฬา
ศิลป'วฒ
ั นธรรม การเมือง ฯลฯ) ต้องมืผลงานดีเด่น ทำคุณประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม โดยอุทศิ ตนในกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วช้องกับการทำคุณ ประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างสมาเสมอต่อเนือ่ ง ด้วยความชือ่ สัตย์ สุจริต จนประสบ
ความสำเร็จ เป็นทีย่ อมรับของบุคคลทัว่ ไปในชุมชนหรือสังคมอย่างกว้างขวาง
ข้อ ๘ บุคคลและหน่วยงานทีม่ สื ทิ ธิเสนอซือ่ นิสติ เก่าดีเด่น ได้แก่
๘.๑ ผูแ้ ทนรุน่ ผูแ้ ทนคณะ หรือผูแ้ ทนสาขาวิชาชองนิสติ เก่าในรุน่ เดียวกัน
๘.๒ ประธานชมรมนิสติ เก่า สาขาวิช า/คณะ/จังหวัด /ภาค
๘.๓ นายกสมาคมนิสติ เก่า สาขาวิช า/คณะ/จังหวัด /ภาค
๘.๔ ประธานชมรมนิสติ เก่ากลุม่ ด่าง ๆ
๘.๕ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เซ่น ภาควิชา คณะวิชา
วิท ยาลัย สำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ ทียบเท่า
๘.๖ องค์กรหรือหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกซน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ
ทีม่ สื มาชิกสมาคมปฏิปตี งิ าน หรือเคยปฏิบตั งิ านอยู่
ข้อ ๙ การเสนอซือ่ และสถานทีต่ ดิ ต่อ
๙.๑ ให้บคุ คลและหน่วยงานทีม่ สื ทิ ธิเสนอซือ่ นิสติ เก่าดีเด่นตามข้อ ๘
กรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบผนวก ก. ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ X ๒ นิว้
จำนวน ๒ รูป และใบรับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานด้นสังกัด (ถ้ามี)
๙.๒ ให้บคุ คลและหน่วยงานทีม่ สื ทิ ธิเสนอซือ่ นิสติ เก่าดีเด่นตามข้อ ๘ ส่งเอกสารแนบ
ผนวก ก. พร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องตามข้อ ๙.๑ ถึงสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร จังหวัดกรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรสัพทํ
๐-๒๕๗๙-๒๔๑๙ ๐-๒๕๗๙-๓๔๘๕ ๐-๒๕๗๙-๕๐๙๑ โทรสาร ๐-๒๙๔๐-๕๙๒๖ จำนวน ๑ ชุด
ตามวันทีก่ ำหนด
๙.๓ ข้อมูลทัง้ หมดทีใ่ ห้มาสามารถเป็ดเผยได้
ข้อ ๑๐ กำหนดเวลาและการดำเนิน การ
๑๐.๑ การพิจารณาสัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่นให้ดำเนินการปีละ ๑ ครัง้ ตามปีปฏิทนิ
๑๐.๒ ให้คณะกรรมการสัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่น กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ต้องพิจารณาสัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่นให้เสร็จสิน้ ภายในเดือนธันวาคมชองทุกปี
ข้อ ๑๑ การมอบโล่เชิดชูเกียรตินสิ ติ เก่าดีเด่น
สมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทำพิธี
ประกาศเกียรติคณ
ุ และมอบโล่เชิดชูเกียรตินสิ ติ เก่าดีเด่น ในวัน และสถานที่ ทีส่ มาคมฯ กำหนด ในแด่ละปี
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการคัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่น สามารถเสนอรายซือ่ ผูท้ ถ่ี กู เสนอมา
ให้!ด้รบั รางวัลอืน่ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
ข้อ ๑๓ ให้ประธานคณะกรรมการสัดเลือกนิสติ เก่าดีเด่นรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
(นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล)
นายกสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารแนบ ผนวก ก.
MASUtl
‘^'*'(พท^'^'

ประวัด แี ละผลงานนิส ติ เก่าดีเด่น

รูปถ่ายขนาด
๑.๕” X ๒”
หน้าตรง
ไม่สวมหมวก

๑.

ประวัตสิ ว่ นตัว
๑.® ซอ ...........................................................นามสกุล ...................................
สมาซิกเลขที่ .......................................... รุน่ ที่ ..........................................
๑.๒ วัน เดือน ปีเกิด ................................................ อายุ ......................... ปี ศาสนา
๑.๓ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เลขที่ ...................หมูท่ ่ี ............................................ ถนน
ตำบล/แขวง ................................อำเภอ/เขต ..................................จังหวัด ............
รหัสไปรษณีย์ .................................โทรศัพ ท์............................... โทรศัพท์มอื ถือ .
โทรสาร .............................................................
๑.๔ สถานทีท
่ า์ งาน ชือ่ บริษทั /หน่วยงาน ............................................................................
เลขที่ ..................... ถนน ................................................. ตำบล/แขวง ................
อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .................................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ ...................................................................โทรสาร ......................................
ตำแหน่ง .......................................................................................

๒.

ประวัตกิ ารศึกษา

ระตับ
มัธยมปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญ ญาเอก
หลักสูตรพิเศษ

จุฒ กิ ารศึก ษา

พ.ศ.

สถาบัน การศึก ษา

ประเทศ

๓. ประวัตกิ ารทำงานและผลงาน
ตำแหน่ง/อาชีพ

หน่วยงาน/สถานที่

ระยะเวลา

ผลงาน (โดยส,!ป)

๔. ผลงานทีไ่ ด้ทำคุณประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม และคุณประโยชน์ดเี ด่นทีไ่ ด้ทำให้กบั มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ หรือสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทัง้ นี้ โปรดจัดทำเป็นรูปเล่ม ความยาวไม่เกิน ๒๔ หน้า กระดาษ A๔ ขนาดตัวอักษร ๑๖
ข้อมูลทัง้ หมดทีใ่ ห้มาสามารถเปิดเผยได้ (กรุณ าล่งทัง้ เอกสารทีเ่ ป็นรูปเล่ม และ electronics file)
ขอรับรองว่าข้อความข้างบนนีเ้ ป็นความจริงทุกประการ
ลงชือ่ .....................................................ผูถ้ กู เสนอ
(.................................................) ^
ตำแหน่ง ............................................. ...........
โทรศัพ ท์......................โทรสาร...................
ประเภททีฃ่ อรับรางวัล

1
1

ลงชือ่ .........................................................ผูเ้ สนอ
(....... ............ ...... .
ตำแหน่ง .........................................................
โทรศัพ ท์...................... โทรสาร...................

1 นักบริห ารภาครัฐ/ราชการ 1 1 นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ

1

นักบริหารภาคเอกซน

1 1 นักวิจยั

1 1ผู้

1 I นักวิชาการ
1 1 เกษตรกร

ทำคุณประโยชน์ตอ่ สังคมประเภทอืน่ ๆ

ผูเ้ สนอ

Q ]

ผูแ้ ทนรุน่ ผูแ้ ทนคณะ หรือผูแ้ ทนสาขาวิชาชองนิสติ เก่าในรุน่ เดียวกัน

□
□
□
□
□
□
□

ประธานชมรมนิสติ เก่า สาชาวิช า/คณะ/จังหวัด /ภาค
นายกสมาคมนิสติ เก่า สาชาวิช า/คณะ/จังหวัด /ภาค
ประธานชมรมนิสติ เก่ากลุม่ ต่าง ๆ
หน่วยงานในลังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ / ราชการ
องค์กรหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรหรือหน่วยงานเอกขน

หมายเหตุ
๑. โปรดจัดทำประวัตแิ ละผลงาน ของผูไ้ ด้รับการเสนอชือ่ ฯ เป็นรูปเล่ม พร้อมข้อมูล
ทีข่ ้ดเจนและครบถ้วน เพือ่ เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
๒. หากผูใ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ในประ๓หนักบริหารภาคเอกซน กรุณาส่งเอกสารให้ครบถ้วน
ตามระเบียบสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วา่ ด้วย “นิสติ เก่าดีเด่น”
พ.ศ. ๒๔๖๕ ข้อ ๗.๓.๑ และ ๗.๓.๒
๓. หากผูใ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ฯ ยังมิได้เป็นสมา!เก ส.มก. โปรดสมัครเป็นสมา!เกให้
เรียบร้อยก่อนส่งเอกสาร

\

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน
ส์าหรับ การคัด เลือ กนิส ติ เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

หัวห้อที่
หัวห้อ ในการพิจารณา
๑.
มีผลงานดีเด่นเป็นทีย่ อมรับในวงสังคม
๒.
ให้การสนับสบุนและ/หรือทำคุณ ประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /
สมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราฃูปถัมภ์ ซึง่ เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม
๓.
เป็นบุคคลทีอ่ งค์กร หน่วยงาน เพือ่ นร่วมรุน่ ร่วมคณะ ยอมรับว่าเป็นคนดีมคี วามสามารถ
ทำชือ่ เสียงให้มหาวิทยาลัย และเป็นทีย่ อมรัชของลังคมระดับประเทศหรือท้องถิน่ นัน้ ๆ
มีตำแหน่งหน้าทีก่ ารงานระดับบริหารภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกซน
๔
หรือเป็น เจ้าของกิจการ นักวิจยั หรือนักวิชาการ นักบริหารสังคม เกษตรกร หรืออืน่ ๆ
รวม

คะแนนเต็ม
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๑ 00

