
 

ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปี 2565 

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
……………………………………. 

ประเภท 
1.  ยอดเยี่ยมทุกด้าน     4.     วิชาการ/วิจัย 
2.  บริการ    5.     บริหาร 
3.  บูรณาการทั่วไป 

 

1.  ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)……………………….……………………….………………………………………………..…………………………………………… 

 ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………….……………………….………………………………………………..…………………………………………… 

 (ช่ือ-นามสกลุเดมิ ขณะศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (ถ้ามี)    .............................................................................................................) 

 ต าแหน่งทางวิชาการ  (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  ......................................................................................................................... 

 เกิดวันที่..................................เดือน.........................................................พ.ศ.........................................อาย…ุ…………..……..…..…ปี 
 

 ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

 สถานที่ท างาน  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เลขท่ี……………หมู่………………………….…ถนน………………………………………………ต าบล/แขวง……………………………………………………. 

 อ าเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด……………………………………….…..รหสัไปรษณยี์……………………………..….………..…...… 

 โทรศัพท…์…………………………….…โทรศัพท์เคลื่อนที่.........................................โทรสาร……………………………………………………..……. 

e-mail:…………………………………………………………………..……………..……………. 
 

ที่อยู่ บ้านเลขท่ี…………………หมู่……………………….…ถนน……………………………………ต าบล/แขวง……………………………….……………………. 

 อ าเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด……………………………………….…..รหสัไปรษณยี์……………………………..….………..…...… 

 โทรศัพท…์…………………………….…โทรศัพท์เคลื่อนที่.........................................โทรสาร……………………………………………………..……. 

e-mail:…………………………………………………………………..……………..……………. 
 

 สถานที่ท่ีติดต่อ      ที่ท างาน     ที่อยู่ 

2.  ประวัติการศึกษา  

 2.1  การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ประกาศนียบตัรบณัฑิต   ปีท่ีเข้าศึกษา พ.ศ. ……………………….…สาขา………………………………………..….…………………….... 

คณะ………….………………………………………………………………………ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา พ.ศ. ………………………………………. 

  ปริญญาโท   ปีท่ีเข้าศึกษา พ.ศ. ………………….………………………..สาขา……………………….…………………………………………… 

  คณะ…………………………………………………………………………………ปรญิญาที่ได้รับ…………………….………………………………… 

  ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา พ.ศ………………………… 

  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง   ปีท่ีเข้าศึกษา พ.ศ. …….……………สาขา…………………………………………………………………… 

คณะ………….……………………………………………………………………..ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ……………………………………….. 

  ปริญญาเอก   ปีท่ีเข้าศึกษา พ.ศ. ……………………………….…………สาขา………………………………………….………………………… 

  คณะ…………………………………………………………………………………ปรญิญาที่ได้รับ………….…………………………………………… 

  ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา พ.ศ………………………… 

 
รูปถ่ายสีขนาด 

1  นิ้ว 
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2.2  การศึกษาจากสถาบันอืน่  

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1.   

2.   

3.   
 

3. อาชีพ 

   ข้าราชการ       พนักงานและ/หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

  พนักงานของรัฐวิสาหกิจ       ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

    บริษัทเอกชน        อื่น ๆ (ระบุ)  

 ต าแหน่งปัจจุบัน………………………………………………………………………………………….……………… 
 

4.  ประวัติการท างาน   
 4.1 งานประจ า 
 4.2 กิจกรรมพิเศษ 
 4.3  เป็นสมาชิกหรือกรรมการ  สมาคม มูลนิธ ิชมรม  หรืออื่น ๆ 
 4.4 เกียรติประวัต/ิรางวัลที่เคยไดร้ับ 
 

5.  ผลงาน โปรดแสดงผลงานให้ตรงตามประเภทท่ีเสนอ ดังนี้ (โปรดแนบผลงานที่ส าคญัมาเพื่อประกอบการพิจารณา) 
 1.  ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน 
  1.  ผลงานที่แสดงถึงความดีเด่นทั้ง 4 ด้าน คือ   
   (1) ด้านการบริการ   (2) ด้านการบูรณาการทั่วไป  (3)  ด้านวิชาการ/วิจัย  (4)  ดา้นการบริหาร   
  2.  การเชิดชูเกียรต/ิรางวลั/ผลงานอ่ืนๆ ระดับชาต/ินานาชาติ ในดา้นต่างๆ ข้างต้น (ทุกด้าน หรือ หลายๆ ด้าน) 
 

 2.  ประเภทบริการ 
  1.  ผลงานการให้บริการในส่วนที่เป็นหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.  ผลงานการให้บริการที่นอกเหนือจากหน้าที่ ทีไ่ด้รับมอบหมาย อาทิ งานจิตอาสา งานบ าเพ็ญประโยชน์ 
   ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ งานมูลนิธิ/สมาคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านตา่งๆ 
  3.  การเชิดชูเกียรติ และรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ  ทีไ่ด้รับจากผลงานในด้านการให้บริการ 
  4.  การเชิดชูเกียรติ/รางวัล/ผลงาน ระดบัชาติ/นานาชาติ ในดา้นอ่ืนๆ 
 

 3.  ประเภทบูรณาการทั่วไป 
 1.   ผลงานที่แสดงถึงการน าความรูแ้ละความสามารถในดา้นตา่งๆ ไปบูรณาการและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 
  หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ 

  2.   การเชิดชูเกียรติ และรางวลั ระดับชาติ/นานาชาติ ทีไ่ด้รับจากผลงานในดา้นการบูรณาการ 
  3.   การเชิดชูเกียรติ/รางวัล/ผลงาน ระดับชาติ/นานาชาติ ในด้านอ่ืนๆ 
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4.  ประเภทวิชาการ/วิจัย 
   1.  หนังสือ/ต ารา 
   2.  บทความวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพรใ่นวารสารวิชาการ/เวทีวิชาการ 
    - ระดับชาติ (แนบ List ผลงาน) 
    - ระดับนานาชาติ  (แนบ List ผลงาน)  
   3.  สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการจดสิทธบิัตร อนุสิทธบิัตร 
   4.  การเชิดชูเกียรติ และรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ ทีไ่ด้รับจากผลงานในด้านวิชาการ/วิจัย 
   5.  การเชิดชูเกียรติ/รางวัล/ผลงานอ่ืนๆ ระดับชาต/ินานาชาติ ในด้านอ่ืนๆ 
  

 5.  ประเภทบริหาร 
  1.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน 
  2. มีผลงานริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือผลงานดีเด่นที่เปน็ประโยชน์ต่อองค์กร/ประเทศชาติ ในขณะด ารงต าแหน่ง 
   3.  อยู่ในต าแหน่งบริหารที่ส าคัญมาแล้ว ไมน่้อยกว่า 2 ป ี
  4.  การเชิดชูเกียรติ และรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ ทีไ่ด้รับจากผลงานในด้านการบริหาร 
  5.  การเชิดชูเกียรติ/รางวัล/ผลงาน ระดบัชาติ/นานาชาติ ในดา้นอ่ืนๆ 
 
 

6. ผลงานดีเด่นโดยสรุปที่ท าให้สมควรได้รับรางวัลในประเภทท่ีเสนอ (ให้ระบุโดยสรุปความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

ผู้เสนอชื่อ 
 ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………………………...………………………………………………..………..………………………………. 
 ต าแหน่ง …………………………………..……….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เกี่ยวข้องกับผู้ถูกเสนอ  ..................................................................................................................................................................... 
 สถานท่ีติดต่อ ………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………โทร……………………………………………โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................... 
 โทรสาร……………………………………………………e-mail.…………………...…………………………………………………………………………………… 
 

    ลงช่ือ……………………………………………………………..………………………..ผู้เสนอ 
      (…….…………………………………………………………………………) 
                     วันท่ี………………/……….……………………/………………... 
 

โปรดส่งส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 1 ชุด และแนบ File ประวัติและผลงาน ใส่แผ่น CD หรือ  
e-mail:  orapin.ae@hotmail.com โทร. 080-557-2847, 097-192-9915, 02-800-2447 

mailto:orapin.ae@hotmail.com

