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หลักการและวิธีการสรรหา 
The Creators 84 

 

1.  วัตถปุระสงค ์
 โครงการสรรหา The Creators 84 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูและประกาศ
เกียรติคุณแก่นักศึกษาเก่าและคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
ประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งประสบความสำเร็จใน
การทำงาน มีความดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่จำกัด เพศ วัย และสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในวงราชการ
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือองค์กรอ่ืน ๆ และอุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวาระพิเศษโอกาสสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ครบรอบปีที่  84 ใน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 
 

2.  ความเป็นมา 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิสูจน์คุณภาพของการเรียนการสอน
ด้านการบัญชีและการบริหารธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ของการมุ่งไปสู่การเป็น “ต้นแบบของสถาบันการศึกษาและ
วิจัยด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศไทย” (Thailand’s Best Business School Model) 
จนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกจากสามสถาบัน ได้แก่ AACSB สหรัฐอเมริกา EQUIS จาก
ยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) องค์กรรับรองคุณภาพระดับสากลจากสหราชอาณาจักร ตลอด
ระยะเวลา 83 ปีที่ผ่านมาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการ
สร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงเพ่ือทำคุณประโยชน์และสร้างคุณคา่ให้แก่สังคมและเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมกับคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสรรหานักศึกษาเก่าและคณาจารย์ที่มีความ
โดดเด่นในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ในปี พ.ศ.2565 นี้ นับเป็นโอกาสพิเศษในการสรรหานักศึกษาเก่าและคณาจารย์ดีเด่น ผู้สร้าง ผู้ทำ
คุณ ประโยชน์ (The Creators 84) เนื่ อ งใน วาระวันสถาปนาคณ ะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญ ชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 84 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้จะทำการพิจารณา และตัดสิน
อย่างเป็นธรรมด้วยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้แทนทั้งจากนักศึกษาเก่าและ
คณาจารย์ การประกาศเกียรติคุณ The Creators 84  จะจัดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสมเกียรติของชาว



  

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกครั้งหนึ่ง ส่วนวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง  

ดังนั้นเพ่ือให้การสรรหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางคณะกรรมการสรรหานักศึกษาเก่าและ
คณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สร้าง ผู้ทำคุณประโยชน์(The 
Creators 84) จึงขอความร่วมมือนักศึกษาเก่าทุกท่านเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพ่ือการพิจารณารับ
รางวัลต่อไป 
 

3.   ชื่อรางวัล  The Creators 84 

 

4.  จำนวนรางวัล ผู้ได้รบัการตัดสินเป็น The Creators 84 จำนวน 84 รางวัล  

 

5. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสรรหา 
 

5.1   คณะกรรมการผูท้รงวุฒ ิ
1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 
4. …… 
5. …… 
6. ….. 
7. …… 

5.2 คณะกรรมการสรรหา รวม ……. ท่าน 
1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 
4. ………. 
5.  

 
 

 
 
 



  

6. คุณสมบตัิพื้นฐาน 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ 
1. เป็นนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับตรี/โท/เอก 

(ไม่ จ ำ เป็ น ต้ อ งส ำ เร็ จ ก ารศึ ก ษ า ) ห รื อ เป็ น อ าจ ารย์ ข อ งคณ ะพ าณิ ช ยศาสต ร์ แ ล ะการบั ญ ชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทั้งในอดตีและปัจจุบัน  

2. ไม่เป็นกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชุด
ปัจจุบัน 

3. ไม่เป็นกรรมการสรรหาชุดปัจจุบัน 
 
 

7. แบบเสนอชือ่และคุณสมบัติที่ใชเ้ป็นเกณฑ์พิจารณา 
ในการเสนอชื่อผู้สมควรเป็น The Creators 84  จะต้องใช้แบบฟอร์ม “แบบฟอร์มเสนอชื่อ The 

Creators 84” เท่านั้น ซึ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ
แจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ หรือสามารถขอเพ่ิมเติมได้ ณ ที่ทำการ สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Download จาก Website สมาคม 

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากเอกสาร “แบบฟอร์มเสนอชื่อ 
The Creators 84” และหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอชื่อส่งไปโดยแบ่งได้ 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว 
ส่วนที่ 2  ความดีหรือคุณธรรม  
ส่วนที่ 3  ผลงานหรือความสามารถ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสนอชื่อ/ผู้รับรอง 

 ให้เสนอคุณสมบัติของผู้สมัคร ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  ส่วนละไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 Font 
Angsana New Size 16 หรือ TH Sarabun PSK Size 16   
 

8.  ผู้มสีิทธเิสนอชื่อ 
     ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นพาณิชย์บัญชีธรรมศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ บุคคลหรือคณะบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. อาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทัง้ในอดีตและปัจจุบัน 
3. ประธานรุ่นนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามรุ่นของตนเอง 
 



  

หมายเหตุ  :  การเสนอชื่อตาม ข้อ 1, 2 และ 3  ผู้ เสนอจะเป็นผู้ รับรองบุคคลที่ เป็นนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรืออาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 

9. วิธีการและกำหนดเวลาการเสนอชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องตาม “แบบฟอร์มเสนอชื่อฯ” เพ่ือ

ประโยชน์ในการพิจารณา หากข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาได้ ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ
เสนอชื่อ รวบรวมแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเอกสารประกอบนำส่งทาง 
E-mail:…………………….หรือทางไปรษณีย์ ที ่ 

คณะกรรมการสรรหา The Creators 84  
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
กำหนดเวลาการยื่น “แบบฟอร์มเสนอชื่อฯ”  ภายในวันที ่……………………………. 
กรณีส่ง “แบบฟอร์มเสนอชื่อฯ” ทาง E-mail จะได้รับการยืนยันการตอบรับจากสมาคมฯ หากไม่ได้

รับการตอบรับให้ติดต่อกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่……………………………. โทรศัพท์ /โทรสาร 
……………………………….. 

กรณี ส่งทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยี์เป็นสำคัญ 
คณะกรรมการสรรหาสามารถขยายเวลาการรับสมัครเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 

10.  วิธีการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากเอกสารแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ 
“The Creators” และหลักฐานประกอบเพิ่มเติมและมีวิธีการสรรหาตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองและคัดเลือก จากข้อมูลที่ได้รับตามแบบฟอร์ม
เสนอชื่อฯ ให้เหลือเฉพาะ แบบเสนอชื่อที่จะประเมินผลและให้คะแนน 

2. คณะกรรมการสรรหาจะส่งหนังสือตอบรับแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือยืนยันการเสนอชื่อเข้ารับ
การพิจารณา The Creators และส่งเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาตามที่กรรมการสรรหาร้องขอ 

3. คณะกรรมการสรรหาทำการประเมินผลและให้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาของ “เกณฑ์ให้คะแนน
ของคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ …… (พ.ศ……….) ” 



  

4. คณะเลขานุการจะคำนวณคะแนนเฉลี่ยแต่ละหัวข้อของผู้ถูกสรรหา โดยใช้คะแนนของ
คณะกรรมการสรรหาทุกท่าน ยกเว้นคะแนนของคณะกรรมการสรรหาที่ให้ต่ำสุดและสูงสุด อย่างละ 1 ท่าน 
และยกเว้นคะแนนของคณะกรรมการสรรหาที่มาประชุมไม่ครบ 50% 

5. คณะกรรมการสรรหาจะรวบรวมคะแนนที่ประเมินได้ทั้งหมด เรียงตามลำดับคะแนนรวมของผู้ถูก
สรรหา นำเรียนเสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป 

 

11.  การตดัสิน 
1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาผู้ที่เหมาะสมเป็นขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
2. นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นผู้ลงนาม

ประกาศผลการตัดสิน The Creators 84 ซึ่งถือเป็นขัน้ยติุ 



  

12. แบบฟอรม์เสนอชือ่ The Creators 84 
The Creators 84 จะต้องมีคุณสมบัติ พ้ื นฐาน และคุณ สมบั ติที่ ใช้ ในการพิจารณ า ตามที่

คณะกรรมการสรรหากำหนด   
 

ส่วนที่ 1 ประวัตสิ่วนตวั  
 

1.1  ประวัติส่วนตัว 
นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ …………………………………………… นามสกุล…………………………………………อายุ……….ป ี
ชื่อเดิม (ถ้ามี) นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ …………………..……………………… นามสกุล……………..………………………… 
 ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าศึกษาปี พ.ศ…...……….. 
 

1.2 ประวัติการศึกษา 
        ระดับปริญญาเอก  :  ชื่อปริญญา………………………………………สาขาวิชาเอก…………………………….….. 

สถาบัน……………………………………………………………… ปีที่สำเร็จการศึกษา……………………………….. 
        ระดับปริญญาโท : ชื่อปริญญา………………………………………… สาขาวิชาเอก……………………………….. 

สถาบัน……………………………………………………………..…ปีที่สำเร็จการศึกษา……………………………….. 
        ระดับปรญิญาตรี : ชื่อปริญญา …………………………………………สาขาวิชาเอก………………………………… 
            สถาบัน……………………………………………………………… ปีที่สำเร็จการศึกษา……………………………… 
 

  1.3  ที่อยู่ปัจจุบัน 
         ที่อยู่..........................................................................................................................................................  
         แขวง/ตำบล......................เขต/อำเภอ.......................จังหวัด.......................... ... รหสัไปรษณีย์................ 
         โทรศัพท.์.................................โทรสาร..............................E-mail…………………………………………………… 
 
1.4   สถานที่ทำงาน (ล่าสุด หรือก่อนเกษียณ) 
       ตำแหน่งหน้าที่.....................................................................สถานที่ทำงาน................................................ 
       ที่อยู่สถานที่ทำงาน......................................................................................................................................  
       แขวง/ตำบล....................เขต/อำเภอ............................. จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์..................  
       โทรศพัท…์……………………….โทรสาร.......................................E-mail………………………………………………….     
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 2  ความดีหรือคุณธรรม    
การอุทิศตนเพื่อสังคม การอุทิศตนให้แก่ประเทศชาติ หรือสังคม หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือรุ่นของตนเอง หรืออ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



  

ส่วนที่ 3 ผลงานหรอืความสามารถที่โดดเด่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



  

ส่วนที่ 4  เกี่ยวกับผู้เสนอชื่อและเป็นผู้รับรอง 
นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ…………………………………………… นามสกลุ…………….…………………..อายุ……………..ป ี
เข้าศึกษาปี พ.ศ. …………………………………..  

 ปริญญาตรี            ปริญญาโท        ปริญญาเอก  
ขณะนี้    เป็น   ไม่เป็น ประธานรุ่น  …………. 
 เป็นอาจารย์ประจำภาค/สาขาวิชา……………….………………………………เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ……………..……. 
สถานที่ทำงานปัจจบุัน………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตำแหน่ง/หน้าที่…………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
ที่ตั้งเลขท่ี……………………..ซอย……………………………...ถนน………………………………….แขวง/ตำบล..……………… 
เขต/อำเภอ…………………….…………...จังหวัด………………………………………..รหัสไปรษณีย์…………..……………….. 
โทรศัพท…์…………….…………………….. โทรสาร……………….……………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………….. 
E-mail Address: …………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลของผู้ที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อเป็นความจริง และถูกต้อง เป็นผู้มี
ความเหมาะสม ที่คณะกรรมการสรรหา จะได้พิจารณาเป็น The Creators 84 

 
(ลงนาม)…………………………………………………….. 
 (…………………………………………) 

   ผู้เสนอชื่อ 
    วันที่…………………………    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

13. เกณฑก์ารให้คะแนนของ The Creators 84 
 

ชื่อ – สกุล  ผู้ได้รับการเสนอชื่อ…………………………………………………………….………………………………………… 
รุ่นที่……………………………………………….…………ปีที่เข้าศึกษา…………………………………………………….…………. 
 

ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา 

2.1 การอทุิศตนเพื่อสังคม (Society) 
-  พิจารณาการเสียสละให้สังคมด้วยการอุทิศตนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
   หรือสถาบันวิชาชีพของตนอย่างสรา้งสรรค์และวัดผลเชิงปรมิาณ และคุณภาพได้ 

2.2 จริยธรรม พฤติกรรมและ ภาพลักษณ์ (Ethics, Conducts & Image) 
-  พิจารณาการดำรงตนที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม อีกทั้งปฏิบัติหน้าทีห่รือประกอบวิชาชีพด้วย 
    ความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งมัน่อยูใ่นคุณธรรมมีความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับภาวะสังคมและวิถีชีวติไทย 
-  พิจารณาสถานภาพครอบครัว การดูแล อุปถัมภ์ คู่สมรส บุตรธิดา และบุพการ ี
-  ภาพลักษณ์ของการเป็นคนดีในสังคมโดยพิจารณาเสียงสะท้อนของบุคคลภายในและ 
   ภายนอกสายงาน สังคม หรือสถาบนัที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง     

2.3 การอุทิศตนให้แก่ประเทศชาติ หรือสังคม หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสมาคมนกัศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือรุน่ของตนเอง 
-  พิจารณาการอุทิศตนด้วยการสนับสนนุ ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้แก่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี หรือรุน่ของตนเอง 

3.1 
 

การทำงาน (Working Experiences) 
-  พิจารณาความสามารถจากงานวชิาชีพโดยตรง หรือ 
- พิจารณาความสามารถด้านการบริหารโครงการ การวิจัยค้นคว้า รวมทั้งการประกอบอาชีพ       ภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน การทำงานเปน็ทีม มีลักษณะการเป็นผูน้ำและผู้ตามที่ดีอีกทั้งความคิดริเริ่ม 
ส่วนการวิจัยคน้คว้าเปน็ไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.2 ผลสัมฤทธิ์  (Achievement and impact) 
-  พิจารณาความเปน็เอกลักษณ์หรือทรงความสำคัญในองค์กรที่มีผลกระทบต่อสงัคม เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ 
อย่างเห็นได้ชัด รวมทัง้มีผลงาน นวัตกรรม หรือ ได้รับประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลยกย่องระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงเกณฑ์พิจารณาสำหรับคณะกรรมการสรรหา การประเมินผลเป็นสทิธิส่วนบุคคลซึง่    
สมาคมฯ และคณะฯ ไมจ่ำเปน็จะต้องเห็นด้วย 

 
 


