
 

 

 

 

 

“สติของประชา ปัญญาของสังคม” 

 

เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2564 
 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ประจ าปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติและขั้นตอนการด าเนินการ
คัดเลือกไว้ ดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ 

1.1 เป็นศิษย์เก่าหรือเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) 
1.2 เป็นผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานประจ าอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างที่ได้รับการพิจารณา 
1.3 เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ และ / หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
1.4 เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมของคณะฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ต่อไป 
1.5 เป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและ / หรือในระดับนานาชาติ 
1.6 เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม 

2. ขั้นตอนการด าเนินการ 
2.1 การเสนอชื่อ : คณะวิทยาศาสตร์แจ้งให้บุคคล องค์กร หน่วยงาน สมาคมศิษย์เก่าต่างๆ รวมถึงประธานชมรมศิษย์

เก่า ประธานหลักสูตร ประธานรุ่น หรือเป็นตัวแทนศิษย์เก่า พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าผู้สมควรเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ 
โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในข้อที่ 1 ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน  
(โดยผู้รับรองได้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ) 

2.2 การกลั่นกรอง : คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อ
ผู้ที่เหมาะสม โดยต้องสอบถามความสมัครใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนจัดท าหนังสือเวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณารับรองรายชื่อฯ 

2.3 การตัดสิน : คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2564 และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์
เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบ 

2.4 ประกาศผล : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือก โดยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้
เป็นศิษย์เก่าดีเด่นและผู้บังคับบัญชา/ผู้เสนอชื่อให้รับทราบ และเผยแพร่รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปี 2564 ทาง 
website ของสมาคมศิษย์เก่า(http://science.mahidol.ac.th/alumni) และ website ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
(http://science.mahidol.ac.th/th/) และผ่านสื่อมวลชน ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

2.5 พิธีมอบรางวัล : คณะวิทยาศาสตร์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์จะจัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นฯ ใน
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

“สติของประชา ปัญญาของสังคม” 

 

 

แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดเีด่นคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจ าปี 2564 
 

1. ช่ือ-นามสกลุ ผูไ้ดร้ับการเสนอ ................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท ์............................................................................... โทรสาร .......................................................................................................... 
อีเมล............................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์.............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 
2. เวลาที่ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ................................................ถึง พ.ศ. ..................................................................................... 
3. ต าแหน่งหน้าที/่อาชีพปัจจุบัน ................................................................................................................................................................. 
4. ประวัติการศึกษา ..................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
5. ประวัติการท างานท่ีส าคญั ....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
6. เกียรติประวัต/ิรางวัลที่เคยไดร้ับ ............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
7. คุณสมบัติดเีด่นท่ีสมควรไดร้ับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดเีด่น คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
7.1 ด้านความส าเร็จในหน้าท่ีการงานหรือวิชาชีพ ........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
7.2 ด้านกิจกรรมหรือประโยชน์ทีเ่คยท าให้แก่คณะวิทยาศาสตรฯ์ หลังจากจบการศึกษาแล้ว ..................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
7.3 ด้านคณุประโยชน์ที่เคยท าใหแ้ก่ประเทศไทยหรือในระดับนานาชาติ ..................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................... 
7.4 ด้านคณุงามความดีเป็นท่ียอมรับในสังคม................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
8. ท่านคิดว่าท่านจะสามารถช่วยพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไร 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 

      
 
 
 

 (ส่วนที่ 2) 
 

ภาพถ่าย 
ขอไฟล์ภาพเพิม่เตมิ 

ไฟล์ .jpg ขนาด 
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“สติของประชา ปัญญาของสังคม” 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
ลงช่ือ......................................................................................ผู้เสนอ ตัวบรรจง (………………….……………..………….....................……………...) 
 ต าแหน่งหน้าที่การงาน................................................................................................................................................................................... 
สถานท่ีติดต่อ.................................................................................................................................................................................................. 
 โทรศัพท.์.......................................................................................................โทรสาร..................................................................................... 
อีเมล .............................................................................................................................................................................................................. 
  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2564 
ลงช่ือ.................................................................................ผู้รับรอง 1 ตัวบรรจง (........................................................................................) 
 ต าแหน่งหน้าที่การงาน...............................................................สถานท่ีติดต่อ............................................................................................... 
โทรศัพท.์.......................................................................................................โทรสาร..................................................................................... 
 ลงช่ือ..................................................................................ผู้รับรอง 2 ตัวบรรจง (.......................................................................................) 
 ต าแหน่งหน้าที่การงาน..............................................................................สถานท่ีติดต่อ................................................................................ 
โทรศัพท.์.......................................................................................................โทรสาร..................................................................................... 
 

 

ข้าพเจ้ายินดีรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2564 
 
ลงช่ือ...........................................................................ผู้ได้รับการเสนอ  ตัวบรรจง (…………………………..................……….............…………..) 
 ต าแหน่งหน้าที่การงาน.................................................................. หน่วยงาน .............................................................................................. 
สถานท่ีติดต่อ.................................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท.์.......................................................................................................โทรสาร..................................................................................... 
อีเมล .............................................................................................................................................................................................................. 

 วันท่ี....................เดือน.........................พ.ศ...................... 
(หากมีขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถแนบมาได้เพื่อประกอบการพิจารณา) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

หมายเหตุ : กรุณากรอกโดยละเอียดทุกข้อเพื่อประกอบการพิจารณา*** 

ก าหนดรับแบบเสนอช่ือถึง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบเสนอช่ือฯ ได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/alumni.php 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือ/ประวัตผิู้ถูกเสนอช่ือพร้อมไฟล์ มายังงานสื่อสารองค์กร E-mail: mahidolscience@mahidol.ac.th  
(ช่ือหัวเรื่อง : แบบเสนอช่ือศิษย์เกา่ดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ประจ าปี 2564) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 81445 1422 

http://science.mahidol.ac.th/th/alumni.php

