
 
รางวลั “นวตัเภตรา” 

คร้ังที ่1 (พ.ศ. 2563) 
 
 
1.   หลกัการและเหตุผล  
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการสถาปนา
มายาวนานถึง 82 ปี ตลอดจนได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาทั้งใน
ระดบัชาติและในระดบันานาชาติ ถึงความรู้และความสามารถของบณัฑิต ทั้งในดา้นการประกอบวิชาชีพและ
การบริหารกิจการในภาคส่วนต่าง ๆของสังคม ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษ์ว่ามีนิสิตเก่าทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นใหม่ของ
คณะฯ ท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ สร้างช่ือเสียงในแวดวงต่าง ๆ และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมตลอดมา ซ่ึงทาง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดมี้การสรรหานิสิตเก่าท่ีมีความโดดเด่นในสาขา
วชิาชีพต่าง ๆ และมีผลการตดัสินเป็นท่ียอมรับประจกัษเ์พื่อประกาศเกียรติคุณใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีมาโดยตลอด 
 
 อย่างไรก็ตาม คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ยงัมีนิสิตเก่ารุ่นใหม่ท่ีมี
ความเจริญกา้วหนา้ เป็นผูน้ าทางความคิดท่ีมีศกัยภาพในการสร้างความเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง สามารถเป็น 
แบบอยา่งท่ีดีให้แก่นิสิตรุ่นหลงัและสังคมโดยทัว่ไป แต่อาจยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์แห่งความส าเร็จตามความ 
มุ่งหมายของรางวลันิสิตเก่าดีเด่นท่ีไดม้อบรางวลัให้กนัมาชา้นาน ดงันั้น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้มีการสรรหาและคดัเลือกนิสิตเก่าเพื่อรับรางวลั            
“นวตัเภตรา” เพื่อเป็นการยกยอ่งและเป็นก าลงัใจ ตลอดจนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นิสิตและสังคม เชิดชูเกียรติของ
คณะฯ พร้อมแสดงใหส้ังคมไดเ้ห็นวา่ศิษยเ์ก่าของคณะฯ ในทุกระดบัไดส้ร้างเกียรติภูมิใหจุ้ฬาฯ 
 
2.  วตัถุประสงค์ 
 
 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่ารุ่นใหม่ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ เป็นผูน้ าทางความคิดท่ีมีศกัยภาพใน
การสร้างความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นิสิตรุ่นหลงัและสังคมโดยทัว่ไป     
แต่อาจยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์แห่งความส าเร็จตามความมุ่งหมายของรางวลันิสิตเก่าดีเด่นท่ีไดม้อบรางวลัให้กนั
มาช้านาน เพื่อเป็นก าลงัใจและให้เป็นแบบอย่างท่ีดีงามแก่นิสิตและสังคม ตลอดจนเชิดชูเกียรติของคณะฯ        
พร้อมแสดงใหส้ังคมไดเ้ห็นวา่ศิษยเ์ก่าของคณะฯ ไดส้ร้างคุณประโยชน์ใหแ้ก่สังคมและสร้างเกียรติภูมิใหจุ้ฬาฯ 
 



 
3. สาขาของนิสิตเก่าที่อาจได้รับการเสนอช่ือ 
    3.1  ผู้บริหารธุรกจิภาคเอกชน (Business Professional) ท่ีมีโอกาสกา้วหนา้อยา่งสูงในเส้นทางอาชีพหรือ  
        หนา้ท่ีการงานทางธุรกิจ และเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในหน่วยงานท่ีดูแลรับผดิชอบ มีผลงานเป็นท่ี 
        ประจกัษใ์นองคก์ร และสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม 

3.2 ผู้ประกอบการธุรกจิ (Business Entrepreneur) ท่ีริเร่ิมและสร้างสรรคกิ์จการท่ีมีโอกาสในการ 
      เติบโตสูงหรือสร้างคุณค่าใหม่ใหแ้ก่สังคม โดยตอ้งเป็นเจา้ของหรือหุ้นส่วนหลกัผูมี้บทบาทส าคญั   
      ในการบริหารและขบัเคล่ือนองคก์รท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
3.3 ทายาทธุรกจิ (Business Successor) ท่ีมีศกัยภาพสูงในกิจการ โดยตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีมีบทบาท       
      โดดเด่นในธุรกิจ ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนและยกระดบักิจการใหเ้กิดการ 
       เจริญเติบโตหรือสร้างคุณค่าต่อสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
3.4 อาจารย์มหาวทิยาลยัและนักวชิาการ (Professor) ท่ีมีผลงานอยา่งโดดเด่นในดา้นต่าง ๆ อาทิ ทาง 
      วชิาการ การเรียนการสอน การบริหาร การเป็นท่ีปรึกษา หรือการงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่ง 
      หนา้ท่ี และน าไปสู่การสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม 
3.5 บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (Government and Public Sector Official) ท่ีมีบทบาทส าคญัในการ 
      ขบัเคล่ือนนโยบายหรือการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ อนัน าไปสู่การพฒันาประเทศชาติเพื่อ    
      ประโยชน์สุขของประชาชน 
3.6 ผู้ด าเนินกจิการวสิาหกจิเพ่ือสังคม (Social Enterprise) หรือผูท่ี้ด าเนินกิจการเพื่อพฒันาสังคมใน 
      ดา้นต่าง ๆ ท่ีมุ่งภารกิจหลกัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกวา้งและมีบทบาท 
      อยา่งสูงในทางความคิดหรือการด าเนินงาน  อนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีพึงปรารถนา 
3.7 ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร 

 
5. คุณสมบัติเบื้องต้น 
 ผูท่ี้จะไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 

5.1  เป็นผูท่ี้ยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบของกฎหมายศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดี    
 งามของสังคมไทยและไม่เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสีย 
5.2  เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการสร้างความเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง มีความกา้วหนา้ในบทบาทหนา้ท่ีหรือ 
      อาชีพการงาน 
5.3  เป็นผูท่ี้สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นิสิตรุ่นหลงัและสังคมโดยทัว่ไป 
5.4  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ระดบัปริญญาตรี  
      ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 



 
 5.5 ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการตดัสินในปีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือรับ            
รางวลัดงักล่าว 

5.6 ไม่เคยไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “บญัชีจุฬาฯดีเด่น” และไม่เคยไดรั้บรางวลั “นวตัเภตรา” มาก่อน 
5.7 มีอายไุม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ในวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอช่ือ นวตัเภตรา คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) 

เพื่อใหก้ารเสนอช่ือเป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิ ยติุธรรม และมีความหลากหลายมากท่ีสุด สมาคมนิสิตเก่าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอช่ือบุคคลผูส้มควร
ไดรั้บการยกยอ่ง และไดรั้บรางวลั “นวตัเภตรา” คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563) โดยกรอกแบบฟอร์มเสนอช่ือและขอ้มูล
รายละเอียดต่าง ๆ ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตามขอ้ก าหนดแต่ละสาขาท่ีระบุไว ้สาขาใดสาขาหน่ึงเท่านั้น และ
ส่งมายงั “คณะกรรมการสรรหา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถ.พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2255-8614 0-2218-5703 
หรือท่ี E-mail : cualumni@cscoms.com โดยสามารถดูรายละเอียด จาก www.shicualumni.com 
หมายเหตุ  โปรดกรอกแบบเสนอช่ือ ส่งถึงคณะกรรมการสรรหา “นวตัเภตรา” ภายในวนัที่ 29 มกราคม  2564 

 
  



 แบบเสนอช่ือเพ่ือรับรางวลั “นวตัเภตรา” 

  
กรุณากรอกขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือเพื่อใชใ้นการพิจารณา 
ช่ือ-นามสกุล : ……...................................................... ช่ือเล่น : .................................................................... 
หลกัสูตร : ……................................................................................................................................................. 
ภาควชิา/สาขาวชิา: …….............................................. รุ่น (บัญชี) : Shi …… รุ่น (จุฬาฯ) : รหัส.................. 
เบอร์ติดต่อ : ……......................................................... Facebook (Optional) : .............................................. 
Email : ……............................................................... LinkedIn (Optional) : .............................................. 
 
สาขาของผู้ได้รับการเสนอช่ือ (กรุณาเลือกเพยีง 1 ข้อ) 
 
□  ผู้บริหารธุรกจิภาคเอกชน (Business Professional) ท่ีมีโอกาสกา้วหนา้อยา่งสูงในเส้นทางอาชีพ              
     หรือหนา้ท่ีการงานทางธุรกิจและเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในหน่วยงานท่ีดูแลรับผดิชอบ มีผลงานเป็น   
     ท่ีประจกัษใ์นองคก์ร และสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม 
□  ผู้ประกอบการธุรกจิ (Business Entrepreneur) ท่ีริเร่ิมและสร้างสรรคกิ์จการท่ีมีโอกาสในการ 
     เติบโตสูง โดยตอ้งเป็นเจา้ของหรือหุ้นส่วนหลกัผูมี้บทบาทส าคญัในการบริหารและขบัเคล่ือน 
     องคก์รท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
□  ทายาทธุรกจิ (Business Successor) ท่ีมีศกัยภาพสูงในกิจการ โดยตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีมีบทบาท       
     โดดเด่นในธุรกิจ ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนและยกระดบักิจการใหเ้กิดการ 
      เจริญเติบโตหรือสร้างคุณค่าต่อสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
□  อาจารย์มหาวทิยาลยัและนักวชิาการ (Professor) ท่ีมีผลงานอยา่งโดดเด่นในดา้นต่าง ๆ อาทิ ทาง 
      วชิาการ การเรียนการสอน การบริหาร การเป็นท่ีปรึกษา หรือการงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่ง 
      หนา้ท่ี และน าไปสู่การสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม 
□  บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (Government and Public Sector Official) ท่ีมีบทบาทส าคญัใน 
      การขบัเคล่ือนนโยบายหรือการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ อนัน าไปสู่การพฒันาประเทศชาติ 
      เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
□  ผู้ด าเนินกจิการวสิาหกจิเพ่ือสังคม (Social Enterprise) หรือผูท่ี้ด าเนินกิจการเพื่อพฒันาสังคมใน 
     ดา้นต่าง ๆ ท่ีมุ่งภารกิจหลกัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกวา้งและมี 

บทบาทอยา่งสูงในทางความคิดหรือการด าเนินงาน อนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีพึง  
ปรารถนา  

□   อ่ืน ๆ  
 
 
 

 

รูปถ่าย 



1. ต าแหน่ง (งานหลกั) ในปัจจุบนัและช่ือองคก์ร  (แนบนามบตัร ถา้มี)  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  
2. บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (ของต าแหน่งงานหลกั) และโครงสร้างองคก์ร  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

3. ประวติัการศึกษา (ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป)  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
 

4. ประวติัการท างาน  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
 

5.  ผลงานส าคญัหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณะ มหาวทิยาลยั สังคม หรือประเทศชาติ   (ถา้มี) 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 



6. รางวลัและเกียรติคุณอ่ืนท่ีเคยไดรั้บ (ถา้มี) 
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................................................................................................................................................................................. 
  
.................................................................................................................................................................................  
7. เหตุผลท่ีสมควรเสนอใหไ้ดรั้บรางวลั “นวตัเภตรา” และขอ้มูลอ่ืนท่ีคณะกรรมการฯ ควรรับทราบ (ถา้มี) 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลท่ีเสนอถูกตอ้งเป็นความจริงทุกประการ และพร้อมท่ีจะใหร้ายละเอียด
เพิ่มเติม หากคณะกรรมการฯ ตอ้งการ 
 

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

  วนัท่ี......../....................../............. 
รุ่น ......................... 

  
ลงช่ือ.....................................................ผูรั้บรอง (รุ่นเดียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ) 
   (.............................................................) 
       วนัท่ี......../....................../............. 
 


