
หนา 1 จาก 4 

 

แบบสมัครหรือแบบเสนอช่ือเพ่ือรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปการศึกษา 2562 

…………………………………………………….   

 ประเภทดีเดนเฉพาะทาง  ประเภทดีเลิศ ขอสงผลงานเพ่ือขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 

  4 สาขา 

 5 สาขา 

ดังนี้  

  สาขาการวิจัย เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………..………... 

 สาขาการแตงตํารา เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………….. 
 (ขอมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณาเปนไปตามขอ 4 ของประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑและวิธกีารพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัย 

มหิดล ประจําปการศึกษา 2562 หากไมมีหลักฐานดังกลาว คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแตงตํารา ขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณา) 

 สาขาการประดิษฐและนวัตกรรม เรื่อง………………………………………………………………………………………..….. 

 สาขาการบริการ (โปรดระบุขอบเขตของการบริการท่ีเสนอขอรับรางวัล).................................................... 

...........................................................…………………………………………………………………………………………………… 

 สาขาความเปนครู 
 

1.  ลักษณะผลงาน 

 ผลงานเดี่ยว  

 ผลงานรวมและขอรับรางวัลเปนคณะบุคคล       

 ผลงานรวมและขอรับรางวัลบุคคลเดียว (โปรดแนบคํายินยอมของผูรวมงานทุกคน) 
 

2.  ประวัติผูสมัคร/ผูไดรับการเสนอช่ือ (กรณีเสนอเปนคณะบคุคลโปรดใหรายละเอียดครบทุกคน) 

(1) ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………… นามสกุล …………………………...………………………...… 

ตําแหนงทางวิชาการ ……………………………….............. สังกัด/หนวยงาน .....………………………………………. 

คณะ/สถาบัน ……………………………………………….. วันท่ีบรรจุเขาปฏิบัติงาน ............................................

คุณวุฒิการศึกษา ..…………………………………….....………………..................................................................... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ..................................................................... (เพ่ือประโยชนในการติดตอประสานงาน)  

E-mail address ........................................................................................... 

(2)  ชื่อผูประสานงาน.............................................................................. ตําแหนง...........................................  

     โทรศัพท...................................................................................................................................................... 

(2) การดํารงตําแหนงดานการบริหาร การบริการวิชาการ และท่ีเก่ียวของ ยอนหลัง 3 ป  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

(3) ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน …………………………………………………………………………………………………………........ 
 

รูปขนาด 1.5 นิ้ว 

สวมสูทสากล หรือ 

เครื่องแบบขาราชการ 

หรือเครื่องแบบ

พนักงานมหาวทิยาลัย  

หรือเครื่องแบบลูกจาง 
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3. สรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีตองการเสนอเพ่ือรับการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  

(กรณีสาขาบริการ โปรดระบุขอบเขตของการบริการท่ีเสนอขอรับรางวัล พรอมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) 

 ................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
 

4.  ผูเสนอ (เฉพาะกรณีเสนอบุคคลเพ่ือขอรับรางวัล)    

     ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ……………………………............. นามสกุล ………………………………………………….………….. 

     ตําแหนงทางวิชาการ ………………………………............... สังกัด/หนวยงาน ..………………………………………………  

คณะ/สถาบัน ………………………………………………………. โทรศัพท …………………………………………………………… 

E-mail address ………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………. ผูเสนอ 

(.................................................................) 

วันท่ี…………………………………………..…………. 

5.  การสมัครและการเสนอช่ือ ตองมีบุคลากรรับรองอยางนอย 2 คน ยกเวนสาขาการบริการและสาขาความ

เปนครู ตองมีบุคลากรรับรองอยางนอย 5 คน   

 
 

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูรับรอง 

(..........................................................) 

วันท่ี………………………………………….. 

 

 

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูรับรอง 

(..........................................................) 

วันท่ี………………………………………….. 

 
 

 

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูรับรอง 

(..........................................................) 

วันท่ี………………………………………….. 

 

 

 

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูรับรอง 

(..........................................................) 

วันท่ี………………………………………….. 

 
 

 

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูรับรอง 

(..........................................................) 

วันท่ี………………………………………….. 
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ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจ

ขอความในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัย 

มหิดล เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2562  และประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสมัครและการเสนอชื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2562 โดย

ตลอดแลว และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ และขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูลและใชขอมูลสวนบุคคล

ของขาพเจาตามท่ีไดใหขอมูลขางตนนี้ เพ่ือประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัมหิดลตอไป  

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………… ผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ 

 (......................................................) 

วันท่ี………………………………………… 
   

 

6.  ความเห็นของหัวหนาหนวยงานของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอช่ือ 
 

 ................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… หัวหนาหนวยงาน

 (.................................................................) 

วันท่ี…………………………………………..……….. 

 
 

7.  ความเห็นของหัวหนาสวนงานของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอช่ือ 
 

 ................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… หัวหนาสวนงาน 

 (.................................................................) 

วันท่ี…………………………………………..………... 
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8.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาํสวนงาน (ผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อจะตองผานการพิจารณา

ใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานกอนเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา) 
  

คณะกรรมการประจําสวนงาน ..................................................................................................... 

ในการประชุมครั้งท่ี .... /.......... ในวันท่ี ................................... ไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบใหเสนอชื่อ 

นาย/นาง/นางสาว .......................................................... นามสกุล .......................................................... 

ตําแหนงทางวิชาการ ………………………………............................ สังกัด/หนวยงาน ………………………….....................  

คณะ/สถาบัน ……………………………………………........................................................................................................ 

พรอมผลงาน เพ่ือเขารับการพิจารณารับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้ 

  ประเภทดีเดนเฉพาะทาง 

  ประเภทดีเลิศ โดยสงผลงานเพ่ือขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 

   4 สาขา   5 สาขา 

ดังนี้ 

  สาขาการวิจัย เรื่อง……………………………………………………………………………………………....... 

 สาขาการแตงตํารา เรื่อง……………………………………………………………………………………........ 

 สาขาการประดิษฐและนวัตกรรม เรื่อง…………………………………………………………………...... 

 สาขาการบริการ (โปรดระบุขอบเขตของการบริการท่ีเสนอขอรบัรางวัล)............................ 

...........................................................……………………………………………………………………….. 

 สาขาความเปนครู 

 

 
 

(ลงชื่อ) ………..........................……………… ประธานคณะกรรมการประจําสวนงาน 

 (.......................................................) 

วันท่ี……………………………………… 

 

 


	แบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
	ประจำปีการศึกษา 2562


