ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่ อเป็ นศิษย์ เก่ าดีเด่ น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปี 2560
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รู ปถ่ายสี ขนาด
…………………………………….

1 นิ้ว

ประเภท



บริ การ
บริ หาร




บูรณาการทัว่ ไป
ยอดเยีย่ มทุกด้ าน



วิชาการ/วิจยั

1. ประวัตผิ ้ถู ูกเสนอชื่อเป็ นศิษย์ เก่ าดีเด่ น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ-นามสกุล……………………….……………………….………………………………………………..…………………
(ชื่อ-นามสกุลเดิม ขณะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) ...........................................................................................................)
เกิดวันที่...........................เดือน.........................................................พ.ศ...................................อายุ……………..……..……ปี
ตาแหน่ งปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………………………………
สถานทีท่ างาน ………………………………………………………………………………………………………………………
่ …………………..……….……………….……..………
เลขที่………………………..…………………………………หมู…
ถนน………………………………………………ตาบล/แขวง………………………………………………..………………
อาเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….………..…...…
โทรศัพท์……………………………….………………………โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................................
โทรสาร………………………………………………….……e-mail:…………………………………………..…………….
่ …………………………………….……..………
ทีอ่ ยู่ บ้านเลขที่………………………..…………..………………………หมู…
ถนน……………………………..……………….…ตาบล/แขวง………………..……………………………………………
อาเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………………..………………รหัสไปรษณี ย…
์ ……………...……
โทรศัพท์……………………………….………………………โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................................................
โทรสาร………………………………………………….……e-mail:……………………………………………………….
สถานทีท่ ตี่ ดิ ต่ อ  ที่ทางาน
 ที่อยู่
2. ประวัตกิ ารศึกษา
2.1 การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปี ที่เข้าศึกษา พ.ศ. ……………………….…สาขา………………….……………………....
คณะ………….………………………………ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. ……………………………………………
 ปริ ญญาโท ปี ที่เข้าศึกษา พ.ศ. ………………….…………สาขา……………………….……………………………
คณะ………………………………………………………ปริ ญญาที่ได้รับ…………………………………………
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ…………………………
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปี ที่เข้าศึกษา พ.ศ. …….………………สาขา…………………………………………
คณะ………….………………………………ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. ……………………………………………
 ปริ ญญาเอก ปี ที่เข้าศึกษา พ.ศ. ………………………………สาขา……………………….…………………………
คณะ………………………………………………………ปริ ญญาที่ได้รับ………….………………………………
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ…………………………

-22.2 การศึกษาจากสถาบันอืน่
วุฒิการศึกษา
1.
2.
3.

สถาบันการศึกษา

ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา

3. อาชีพ
 ข้าราชการ
 พนักงานและ/หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 บริ ษทั เอกชน
 อื่น ๆ (ระบุ)
ตาแหน่ งปัจจุบัน………………………………………………………………………………………….………………
4. ประวัตกิ ารทางาน
4.1 งานประจา
4.2 กิจกรรมพิเศษ
4.3 เป็ นสมาชิกหรื อกรรมการ สมาคม มูลนิธิ ชมรม หรื ออื่น ๆ
4.4 เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
5. ผลงาน โปรดแสดงผลงานให้ ตรงตามประเภททีเ่ สนอ ดังนี้ (โปรดแนบผลงานทีส่ าคัญมาเพือ่ ประกอบการพิจารณา)

1. ประเภทบริการ
1. ผลงานการให้บริ การในส่วนที่เป็ นหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ผลงานการให้บริ การที่นอกเหนือจากหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานจิตอาสา งานบาเพ็ญประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ งานมูลนิธิ/สมาคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ
3. การเชิดชูเกียรติ และรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ ที่ได้รับจากผลงานในด้านการให้บริ การ
4. การเชิดชูเกียรติ/รางวัล/ผลงาน ระดับชาติ/นานาชาติ ในด้านอื่นๆ

2. ประเภทบูรณาการทั่วไป
1. ผลงานที่แสดงถึงการนาความรู ้และความสามารถในด้านต่างๆ ไปบูรณาการและก่อให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ
2. การเชิดชูเกียรติ และรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ ที่ได้รับจากผลงานในด้านการบูรณาการ
3. การเชิดชูเกียรติ/รางวัล/ผลงาน ระดับชาติ/นานาชาติ ในด้านอื่นๆ

3. ประเภทวิชาการ/วิจยั

-

1. หนังสื อ/ตารา
2. บทความวิชาการและ/หรื อผลงานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการ/เวทีวชิ าการ
- ระดับชาติ (แนบ List ผลงาน)
ระดับนานาชาติ (แนบ List ผลงาน)
3. สิ่ งประดิษฐ์/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดสิ ทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร
4. การเชิดชูเกียรติ และรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ ที่ได้รับจากผลงานในด้านวิชาการ/วิจยั
5. การเชิดชูเกียรติ/รางวัล/ผลงานอื่นๆ ระดับชาติ/นานาชาติ ในด้านอื่นๆ
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4. ประเภทบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรื อเอกชน
มีผลงานริ เริ่ มสร้างสรรค์ หรื อผลงานดีเด่นที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร/ประเทศชาติ ในขณะดารงตาแหน่ง
อยูใ่ นตาแหน่งบริ หารที่สาคัญมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
การเชิดชูเกียรติ และรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ ที่ได้รับจากผลงานในด้านการบริ หาร
การเชิดชูเกียรติ/รางวัล/ผลงาน ระดับชาติ/นานาชาติ ในด้านอื่นๆ

5. ประเภทยอดเยีย่ มทุกด้ าน
1. ผลงานที่แสดงถึงความดีเด่นทั้ง 4 ด้าน คือ
(1) ด้านการบริ หาร (2) ด้านวิชาการ/วิจยั (3) ด้านการบริ การ (4) ด้านการบูรณาการ
2. การเชิดชูเกียรติ/รางวัล/ผลงานอื่นๆ ระดับชาติ/นานาชาติ ในด้านต่างๆ ข้างต้น (ทุกด้าน หรื อ หลายๆ ด้าน)
6. ผลงานดีเด่ นโดยสรุป ทีท่ าให้ สมควรได้ รับรางวัลในประเภททีเ่ สนอ
(ให้ ระบุโดยย่ อมาเป็ นข้ อ ๆ ความยาวรวมไม่ เกิน 1 หน้ ากระดาษ A4)
ผู้เสนอชื่อ
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………...……………..……………………………….
ตาแหน่ง …………………………………..……….…………………………………………………………………………….
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ูกเสนอ ................................................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ ………………………………………………………………………...………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทร…………………………………………….……………โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................................
โทรสาร………………………………………………………e-mail.…………………...……………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………………..………………………..ผูเ้ สนอ
(…….…………………………………………………………………………)
วันที่………………/……….……………………/………………...

โปรดแนบสาเนา File ประวัติและผลงาน ใส่ แผ่ น CD หรือ e-mail: orapin.ae@hotmail.com

