
 
 

ระเบียบสมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น 

พ.ศ. 2562  

       เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตเก่า   ซึ่งท าคุณประโยชน์แก่สังคมและเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและ
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปอยา่งกว้างขวาง    สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
จึงวางระเบยีบไว้ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา 
 1.1 เป็นนิสติเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  วิทยาลัยการชลประทาน สถาบนัสมทบ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรม
ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และโรงเรียนชา่งชลประทาน 
 1.2 เป็นผู้สรา้งประโยชน์ ให้เกิดแก่ส่วนรวมของประเทศ หรือประโยชน์ต่อสาขาวชิาที่ศึกษาในระดบัประเทศ หรือประโยชน์ต่อ 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  และเป็นที่รู้จักของบุคคลในวงการนั้น ๆ เปน็อย่างด ี
 1.3 เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสังคม 
 1.4 ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ ในปีนั้น ๆ 
 1.5  ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นมาก่อน แต่ไม่นับรวมการเป็นนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น

ประเภท ดีเด่นดาวรุ่ง 
2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ (ให้เสนอชื่อพร้อมทั้งส่งประวัติตามแบบฟอร์มที่สมาคมฯ ก าหนด) 
 2.1 สมาชิกของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ตามข้อบังคับข้อ 5 มี  3 ประเภท คือ 
  2.1.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่เคยศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2.1.2   สมาชิกวิสามัญ ได้แก่อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  เกษตรศาสตร์ หรือบุคคลที่เลื่อมใสในกิจการของสมาคม  
 2.1.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม  
  ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้ เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 

 2.2 นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัย 
  เกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  คณะวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และโรงเรียนช่างชลประทาน 
 2.3 หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น  ได้แก่ 
   2.3.1 ประธานชมรมนิสิตเก่า  สาขาวิชา / คณะ / จังหวัด / ภูมิภาค 
   2.3.2 นายกสมาคมนิสิตเก่า  สาขาวิชา / คณะ / จังหวัด / ภูมิภาค  
   2.3.3 ประธานชมรมนิสิตเก่ากลุ่มต่างๆ  ที่ได้แจ้งไว้กับสมาคม 
   2.3.4 หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับภาควิชา  คณะ  และส านักต่าง ๆ 
   2.3.5 องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ  หรือเอกชน  หรอืรัฐวิสาหกิจที่มีสมาชิกสมาคมฯ  ปฏิบัติงานอยู่   หรือ 
    เคยปฏิบัติงาน 
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3. ประเภทของนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น 
 ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เสนอว่าดีเด่นอย่างไร และไม่จ ากัดประเภท แต่จะต้องอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้ 
 3.1 ประเภทดีเด่นด้าน ภาคราชการ 
 3.2   ประเภทดีเด่นด้าน ภาครัฐวิสาหกิจ 
 3.3   ประเภทดีเด่นด้าน ภาคธุรกิจเอกชน   
 3.4 ประเภทดีเด่นด้าน ภาคการศึกษา 
 3.5   ประเภทดีเด่นด้าน ภาคการเมือง 
 3.6   ประเภทดีเด่นด้านการกีฬา 
 3.7   ประเภทดีเด่นด้าน อื่น ๆ (ระบุ) 
 3.8 ประเภทดีเด่นพิเศษด้าน วิชาการส าหรับนิสิตเก่าที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์ 
 3.9 ประเภทดีเด่นดาวรุ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 10 ป ี
4. วิธีการสรรหา 
 4.1  นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นประจ าปี 

 จ านวน 15 ท่าน   ประกอบด้วย  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 1 ท่าน,  ที่ปรึกษา 2 ท่าน,   อุปนายกสมาคมฯ 2 ท่าน,  คณบดี  
 1 ท่าน,  กรรมการสมาคมฯ 9 ท่าน 

 4.2  สมาคมฯ จัดท าประกาศเรื่องการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นประจ าปีภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
 4.3  ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อ 2 ทั้งหมด พิจารณาเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ที่เหมาะสมเป็นนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น 
  ประจ าปี จ านวนไม่เกินประเภทละ 4 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 คน (ไม่นับรวมประเภทดีเด่นดาวรุ่ง) ตาม แบบฟอร์ม  
  และภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 
 4.4  เลขานุการคณะกรรมการ รวบรวมประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ 4.2 ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา        
  ก่อนการประชุมประชุมในวันลงคะแนนเสียง 
 4.5  คณะกรรมการคัดเลือก ลงคะแนนเสียง ผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่ง นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นประจ าปี 
  โดยไม่จ ากัดจ านวนประเภทละ 4 คน  รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 คน (ไม่นับรวมประเภทดีเด่นพิเศษด้านวิชาการ และดีเด่น 
  ดาวรุ่ง) โดยคณะกรรมการอาจจะเชิญให้ผู้เสนอชื่อมาตอบข้อซักถามของคณะกรรมการคัดเลือกได้แล้วแต่กรณี 
 4.6  ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะ 

กรรมการคัดเลือกทั้งหมด ในกรณีที่คณะกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันลงคะแนนเสียงได้  ให้ลงคะแนน
เสียงตามใบลงคะแนนของสมาคมฯ และส่งใบลงคะแนนถึงเลขานุการคณะกรรมการ ก่อนเร่ิมการประชุม 

 4.7  คณะกรรมการมีสิทธิ์เปลี่ยนประเภทจากที่เสนอมาเป็นประเภทอื่น ที่เหมาะสม 
 4.8  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด 
5. จ านวนนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นประจ าปี 
 ในแต่ละปีให้มีนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นประจ าปี ได้ไม่เกินปีละ 10 คน หากล าดับที่ 10 มีคะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ถือ 
 ว่าได้ล าดับที่ 10 ทุกคน โดยไม่นับรวมประเภทดีเด่นดาวรุ่ง  และประเภทดีเด่นพิเศษด้านวิชาการ โดยแต่ละประเภทที่ได้รับการ 
 คัดเลือก ให้มีนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นโดยไม่จ ากัดจ านวน หรือบางปีถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ ให้ถือว่าในปีนั้น ไม่มีนิสิตเก่า 
 ดีเด่น หรือดีเด่นดาวรุ่ง 
6.   ก าหนดเวลาและการด าเนินการ 
 6.1   การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น ให้ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง ตามปีปฏิทิน 
 6.2   ให้คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน 2562 
7. การมอบโล่เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น 
 สมาคมนสิิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะกระท าพิธปีระกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติ นสิิตเก่า
 วิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น  ในวันที ่1 สิงหาคม 2562 ในงานดงตาลสัมพันธ ์
8.    ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นจะไดร้ับการเสนอให้ทางสมาคมนิสติเก่า 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อพิจารณาเป็นนิสิตเก่าดีเด่นของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 


