
 

ประวตัิและผลงานของผู้ถูกเสนอช่ือเป็นศิษย์เก่าดีเด่น  บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  
ประจ าปี  2559 

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
……………………………………. 

ประเภท 
 บริการ   บูรณาการทัว่ไป     วชิาการ/วจิยั   

   บริหาร   ยอดเยีย่มทุกด้าน   
 

1.  ประวตัผู้ิถูกเสนอช่ือเป็นศิษย์เก่าดเีด่น  บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 ช่ือ-นามสกลุ……………………….……………………….………………………………………………..………………… 
 (ช่ือ-นามสกลุเดิม ขณะศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ถา้มี)    ...........................................................................................................) 
 เกิดวนัท่ี...........................เดือน.........................................................พ.ศ...................................อาย…ุ…………..……..……ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………… 
 สถานทีท่ างาน  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 เลขท่ี………………………..…………………………………หมู่……………………..……….……………….……..……… 
 ถนน………………………………………………ต าบล/แขวง………………………………………………..……………… 
 อ าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย…์…….………..…...… 
 โทรศพัท…์…………………………….………………………โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.................................................................... 

โทรสาร………………………………………………….……e-mail:…………………………………………..……………. 
 ทีอ่ยู่ บา้นเลขท่ี………………………..…………..………………………หมู่……………………………………….……..……… 
 ถนน……………………………..……………….…ต าบล/แขวง………………..…………………………………………… 
 อ าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั………………..………………รหสัไปรษณีย…์……………...…… 
 โทรศพัท…์…………………………….………………………โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.................................................................. 

โทรสาร………………………………………………….……e-mail:………………………………………………………. 
 สถานทีท่ีต่ดิต่อ      ท่ีท างาน     ท่ีอยู ่
 

2.  ประวตักิารศึกษา  
 2.1  การศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล   
  ประกาศนียบตัรบณัฑิต   ปีท่ีเขา้ศึกษา พ.ศ. ……………………….…สาขา………………….…………………….... 

คณะ………….………………………………ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. …………………………………………… 
  ปริญญาโท   ปีท่ีเขา้ศึกษา พ.ศ. ………………….…………สาขา……………………….…………………………… 
  คณะ………………………………………………………ปริญญาท่ีไดรั้บ………………………………………… 
  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ………………………… 
  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง   ปีท่ีเขา้ศึกษา พ.ศ. …….………………สาขา………………………………………… 

คณะ………….………………………………ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. …………………………………………… 
  ปริญญาเอก   ปีท่ีเขา้ศึกษา พ.ศ. ………………………………สาขา……………………….………………………… 
  คณะ………………………………………………………ปริญญาท่ีไดรั้บ………….……………………………… 
  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ………………………… 
 
 

 
รูปถ่ายสีขนาด 

1  น้ิว 
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 2.2  การศึกษาจากสถาบนัอืน่  

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
1.   
2.   
3.   

 

3. อาชีพ 
   ขา้ราชการ       พนกังานและ/หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

   พนกังานของรัฐวสิาหกิจ      ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
    บริษทัเอกชน        อ่ืน ๆ (ระบุ)  
 ต าแหน่งปัจจุบัน………………………………………………………………………………………….……………… 
 

4. ประวตักิารท างาน   
 4.1 งานประจ า 
 4.2 กิจกรรมพิเศษ 
 4.3  เป็นสมาชิกหรือกรรมการ  สมาคม มูลนิธิ ชมรม  หรืออ่ืน ๆ 
 4.4 เกียรติประวติั/รางวลัท่ีเคยไดรั้บ 
 

5.  ผลงาน  โปรดแสดงผลงานให้ตรงตามประเภททีเ่สนอ ดงันี ้ (โปรดแนบผลงานทีส่ าคญัมาเพือ่ประกอบการพจิารณา) 

 1. ประเภทบริการ 
  1.   ผลงานการใหบ้ริการในส่วนท่ีเป็นหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  2.  ผลงานการใหบ้ริการท่ีนอกเหนือจากหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย อาทิ งานจิตอาสา งานบ าเพญ็ประโยชน์ 
   ต่อชุมชน สงัคม ประเทศชาติ งานมูลนิธิ/สมาคม ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
  3.   การเชิดชูเกียรติ และรางวลั ระดบัชาติ/นานาชาติ  ท่ีไดรั้บจากผลงานในดา้นการใหบ้ริการ 
  4.   การเชิดชูเกียรติ/รางวลั/ผลงาน ระดบัชาติ/นานาชาติ ในดา้นอ่ืนๆ 
 

 2.  ประเภทบูรณาการทั่วไป 
 1.   ผลงานท่ีแสดงถึงการน าความรู้และความสามารถในดา้นต่างๆ ไปบูรณาการและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ 
  หน่วยงาน สงัคม และประเทศชาติ 

  2.   การเชิดชูเกียรติ และรางวลั ระดบัชาติ/นานาชาติ ท่ีไดรั้บจากผลงานในดา้นการบูรณาการ 
  3.   การเชิดชูเกียรติ/รางวลั/ผลงาน ระดบัชาติ/นานาชาติ ในดา้นอ่ืนๆ 
 

3.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 

   1.  หนงัสือ/ต ารา 
   2.  บทความวชิาการและ/หรือผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวชิาการ/เวทีวชิาการ 
    - ระดบัชาติ (แนบ List ผลงาน) 
    - ระดบันานาชาติ  (แนบ List ผลงาน)  
   3.  ส่ิงประดิษฐ/์นวตักรรม ท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร 
   4.  การเชิดชูเกียรติ และรางวลั ระดบัชาติ/นานาชาติ ท่ีไดรั้บจากผลงานในดา้นวชิาการ/วจิยั 
   5.  การเชิดชูเกียรติ/รางวลั/ผลงานอ่ืนๆ ระดบัชาติ/นานาชาติ ในดา้นอ่ืนๆ 
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 4.  ประเภทบริหาร 
  1.  เป็นผูด้  ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของหน่วยงาน/องคก์รในภาครัฐหรือเอกชน 
  2. มีผลงานริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือผลงานดีเด่นท่ีเป็นประโยชนต์่อองคก์ร/ประเทศชาติ ในขณะด ารงต าแหน่ง 
   3.   อยูใ่นต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
  4.   การเชิดชูเกียรติ และรางวลั ระดบัชาติ/นานาชาติ ท่ีไดรั้บจากผลงานในดา้นการบริหาร 
  5.   การเชิดชูเกียรติ/รางวลั/ผลงาน ระดบัชาติ/นานาชาติ ในดา้นอ่ืนๆ 
 

 5.  ประเภทยอดเยีย่มทุกด้าน 
  1.  ผลงานท่ีแสดงถึงความดีเด่นทั้ง 4 ดา้น คือ   
   (1)  ดา้นการบริหาร  (2)  ดา้นวิชาการ/วิจยั  (3)  ดา้นการบริการ  (4)  ดา้นการบูรณาการ 
  2.  การเชิดชูเกียรติ/รางวลั/ผลงานอ่ืนๆ ระดบัชาติ/นานาชาติ ในดา้นต่างๆ ขา้งตน้ (ทุกดา้น หรือ หลายๆ ดา้น) 
 

6. ผลงานดเีด่นโดยสรุป  ทีท่ าให้สมควรได้รับรางวลัในประเภททีเ่สนอ 
 (ให้ระบุโดยย่อมาเป็นข้อ ๆ  ความยาวรวมไม่เกนิ 1 หน้ากระดาษ  A4) 
ผู้เสนอช่ือ 
 ช่ือ-นามสกลุ……………………………………………………………………...……………..………………………………. 
 ต าแหน่ง …………………………………..……….……………………………………………………………………………. 
 เก่ียวขอ้งกบัผูถู้กเสนอ  ................................................................................................................................................................ 
 สถานท่ีติดต่อ ………………………………………………………………………...…………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 โทร…………………………………………….……………โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.......................................................................... 
 โทรสาร………………………………………………………e-mail.…………………...…………………………………… 
 
    ลงช่ือ……………………………………………………………..………………………..ผูเ้สนอ 
      (…….…………………………………………………………………………) 
      วนัท่ี………………/……….……………………/………………... 

โปรดแนบส าเนา  File ประวตัิและผลงาน ใส่แผ่น  CD หรือ e-mail:  orapin.ae@hotmail.com 


