
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา  
นักสัตวบาลดีเด่น ปี 2559 ประเภทต่างๆ 

 
 

1. นักสัตวบาลดีเด่น ประกอบด้วย 2 สาย คือ 
1.1 สายวิชาการ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งค านึงถึงคุณสมบัติหลายๆ ด้านประกอบด้วย 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านสัตวบาล    สัตวศาสตร์ โดยตรง 
- มีผลงานวิจัย ค้นคว้า ซึ่งได้รับการพิมพ์เผยแพร่ ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
- มีผลงานวิจัย ค้นคว้า ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสัตวบาล 
- มีผลงานวิจัย ค้นคว้าท่ีมีประโยชน์ สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ 
- มีผลงานทางวิชาการต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
- ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม ท้ังด้านวิชาการ บริการ และจริยธรรม 
 

1.2 สายวิชาชีพ มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาซึ่งค านึงถึงคุณสมบัติหลายๆ ด้านประกอบด้วย 
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสถาบันท่ีมีการเรียน การสอนด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์โดยตรง 
- เป็นผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและ 
วงการธุรกิจ 
- มีผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ในส่วนรวม 
- เป็นผู้มีผลงานต่อเนื่อง ยาวนานจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 

 

2. ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
- มีบทบาทหรือผลงานท่ีส าคัญยิ่ง ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ต่อวงการวิชาการ และ/หรือวิชาชีพการผลิต
ปศุสัตว์อย่างเห็นได้ชัด 
- เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นท่ียอมรับนับถืออย่างกว้างขวางในสังคม 
 

3.  รางวัลเชิดชูเกียรติ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งค านึงถึงคุณสมบัติหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย 
- เป็นผู้ด าเนินงานด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวงการเล้ียงสัตว์ อาทิเช่น เกษตรกร ส่ือมวลชน ฯลฯ 
- มีผลงานก่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ 
- เป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป        
         

4. ยุวสัตวบาลดีเด่น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งค านึงถึงคุณสมบัติหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย 
- เป็นนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน 
ด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์  
- เป็นสมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
- มีผลงานเด่น ทางด้านส่ิงประดิษฐ์ หรืองานวิชาการ ด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์ 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นท่ียอมรับของสังคม 
 
 



แบบฟอร์มเสนอชื่อนักสัตวบาลดีเด่น  
สายวิชาการ ประจ าปี 2559 

 

 

ชื่อ-นามสกุล       
1. ประวัติส่วนตัว 

-  อายุ      
-  สถานภาพการสมรส    
-  จ านวนบุตร ธิดา    

2.  ประวัติการศึกษา 
              
              
3.  ประวัติการท างาน 
              
              
4.  ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ ให้ระบุการน าใช้
ประโยชน์ (ควรระบุจ านวน ชื่อผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม บทคัดย่อ พ.ศ.ที่เผยแพร่ และ 
แหล่งที่ตีพิมพ์) 
              
              
5.  ผลงานวิจัยทั้งหมด ที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ รวมทั้งวารสารสัตวบาล (ควรระบุ ชื่อผลงานวิจัย ฉบับท่ี
เผยแพร่และแหล่งที่ตีพิมพ์) 
              
              
6. ผลงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
              
              
7. ประวัติการเป็นสมาชิกของสมาคม ชมรม องค์กร สาธารณประโยชน์อะไรบ้าง 
              
              

 
 
           (ผู้ให้ข้อมูล) 
       (    )  



แบบฟอร์มเสนอชื่อนักสัตวบาลดีเด่น  
สายวิชาชีพ ประจ าปี 2559 

 

 

ชื่อ-นามสกุล       
1. ประวัติส่วนตัว 

-  อายุ      
-  สถานภาพการสมรส    
-  จ านวนบุตร ธิดา    

2.  ประวัติการศึกษา 
              
              
3.  ประวัติการท างาน 
              
              
4.  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาปศุสัตว์ทางด้านใดด้านหนึ่ง และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  
              
              
5. ผลงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
              
              
6. ประวัติการเป็นสมาชิกของสมาคม ชมรม องค์กร สาธารณประโยชน์อะไรบ้าง 
              
              

 
 
           (ผู้ให้ข้อมูล) 
       (    )  

 

 

 



แบบฟอร์มเสนอชื่อนักสัตวบาลดีเด่น  
รางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย ประจ าปี 2559 

 

 

ชื่อ-นามสกุล       
1. ประวัติส่วนตัว 

-  อายุ      
-  สถานภาพการสมรส    
-  จ านวนบุตร ธิดา    

2.  ประวัติการศึกษา 
              
              
3.  ประวัติการท างาน 
              
              
4. ผลงานส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อวงการปศุสัตว์ 
              
              
 

 
 
           (ผู้ให้ข้อมูล) 
       (    )  

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มเสนอชื่อนักสัตวบาลดีเด่น  
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2559 

 

 

ชื่อ-นามสกุล       
1. ประวัติส่วนตัว 

-  อายุ      
-  สถานภาพการสมรส    
-  จ านวนบุตร ธิดา    

2.  ประวัติการศึกษา 
              
              
3.  ประวัติการท างาน 
              
              
4. ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ 
              
              
 

 
 
           (ผู้ให้ข้อมูล) 
       (    )  

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มเสนอชื่อนักสัตวบาลดีเด่น  
รางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น ประจ าปี 2559 

 

ชื่อ-นามสกุล       
1. ประวัติส่วนตัว 

-  อายุ      
-  บิดา    ชื่อ            อาชีพ     
-  มารดา ชื่อ             อาชีพ     

 -  ที่อยู่             
              
2. ประวัติการศึกษา 
 - ก าลังศึกษาชั้นปีที่  สาขา         
 - สถาบัน            
 - ผลการศึกษา (คะแนนเฉลี่ย)          
3. กิจกรรมทางด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์ของสถาบัน (ระบุ พ.ศ.) 
 พ.ศ.             

พ.ศ.             
พ.ศ.             

4. ผลงานดีเด่นทางสิ่งประดิษฐ์ หรือวิชาการทางด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ที่เสนอขอรับรางวัลในคร้ังนี้
(บรรยายโดยระเอียดพร้อมรูปถ่าย) 

              
              
 
 
 
     (ผู้สมัคร) 
(     ) 
 
 
           อาจารย์ผู้รับรอง 

       (    ) 

      ต าแหน่ง       


