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แบบฟอร์มการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition) 

 
ส่วนงานที่นำเสนอ................................................................................................................................................................... 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือก 
๑) คำนำหน้าชื่อ...................................................................... (ชื่อ-นามสกุล) .................................................................................................................................... 
เกิดวันที่ ............................... เดือน ................................................................................ พ.ศ. ...........................................อายุ ....................................................... ป ี

 
๒) ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน หรือตำแหน่งสุดท้ายที่ครอง (กรณีเกษียณอายุงานแล้ว) 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
๓) ข้อมูลการติดต่อศิษย์เก่า 
ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารหรือของที่ระลึกทางไปรษณีย์ : .........................................................................................   

............................................................................................................................................................................... ........... 
หมายเลขโทรศัพท์ของศิษย์เก่า หรือ ผู้ประสานงาน หรือวิธีการติดต่ออ่ืน ๆ เช่น LINE ID, Facebook, หรือ E-mail  
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
๔) ประวัติการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล (เรียงจากอดีต-ปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ. วุฒิการศึกษา คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 
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๕) หมวดหมู่ที่ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง หรือ มีผลงานที่ประสบความสำเร็จ (สามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติได้จากเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖) คำบรรยายอธิบายผลงานที่เกิดจากการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณความดีอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่สนับสนุนมีชื ่อเสียง หรือมีผลงานที่ประสบ
ความสำเร็จตามหมวดหมู่ในข้อ ๕  (โปรดแนบหลักฐานประกอบ) ไม่เกิน ๑๐ บรรทัด 
ภาษาไทย 

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

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

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

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

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

ภาษาอังกฤษ 

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

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

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

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

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

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

 
 

โปรดแสดง 
เครื่องหมาย 

หมวดหมู่ โปรดแสดง 
เครื่องหมาย 

หมวดหมู่ 

 1. Art & Music  11. Marketing & Advertising 

 2. Consumer Technology  12. Social Impact 

 3. Environment & Energy  13. Social Media 

 4. Enterprise  
(business to business) 

 14. Science 

 5. Finance & Investment  15. Retail & Ecommerce 

 6. Food & Beverage  16. Startups 

 7. Politics  17. Sports 

 8. Healthcare  18. Education 

 9. Media & Entertainment  19. Games 

 10. Manufacturing & 
Industry 
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๗) กลุ่มคำ หรือ ประโยคสั้น ๆ  (Quotation) ที่กล่าวถึงผลงานหรือความสำเร็จของศิษย์เก่า (ความยาวไม่เกิน 1 
บรรทัด) เช่น ศัลยแพทย์ที่ทำงานเพ่ือสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คน, ผู้ริ่เริ่มดนตรีคลาสสิกในชุมชนแออัด, ผู้พลิกโฉม
วงการโลจิสติกส์ไทย, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข หรือ นักระบำใต้น้ำทีมชาติไทย   

ภาษาไทย  : .................................................................................................................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ : .................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

๘) ประวัติการดำรงตำแหน่ง (เรียงจากอดีต-ปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ. ชื่อตำแหน่ง สถานที่ทำงาน 
      

      

      

      

      

      

 

๙) เกียรติประวัติการได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี โปรดแนบหลักฐานการได้รางวัลประกอบ) 

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล ชื่อองค์กรที่มอบ 
      

      

      

      

 
ส่วนที่ ๒ คำรับรองของหัวหน้าส่วนงานที่คัดเลือก 
 ข้าพเจ้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที ่.......................................................................................... 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อ............................................................................................................................................................................................................ 
ให้เข้าร่วมโครงการ Mahidol University Alumni Recognition และได้จัดส่งเอกสารแสดงความยินยอมเพ่ือให้ผู้
ได้รับคัดเลือกลงนามแล้วตามเอกสารแนบ 
 

(ลงชื่อ) ...................................................................................................................  
(..............................................................................................................) 

                                                                                    คณบดี/ผู้อำนวย............................................. 
                      วันที่....................................................... 
 
โปรดแนบภาพถ่ายศษิย์เก่าขนาดคร่ึงตัว คุณภาพสูง นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png 3240 x 4032 pixels   
จำนวน 1-2 รูป มาที่ E-mail address : mahidolalumni@mahidol.ac.th 
 

 

หากมีคำถามเพิ่มเตมิโปรดตดิต่อ หน่วยศิษย์สมัพันธ์  
กองกิจการนักศึกษา 02-849-4651 4526 
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ชื่อ  

 เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) 

วันที ่.......................................................... 

ชื่อกิจกรรม/โครงการศิษย์สัมพันธ์: Mahidol University Alumni Recognition 
ข้าพเจ้า ................................................................................................................................... 

❒ “ให”้ ความยินยอม     ❒ “ไม่ให้” ความยินยอม 
ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการศิษย์สัมพันธ์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

เช่นการบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของกองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการส่งข้อมูลให้หน่วยงานท่ีทำหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงคุณภาพ
และกระบวนการการจัดกิจกรรม/โครงการศิษย์สัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบรายงานหรือการวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับการวิจยั 
การวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานของกองกิจการนักศึกษาหรือการประกันคุณภาพ และเพื่อการประชาสัมพันธ์และแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร น้ัน 
 ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ศิษย์สัมพันธ์  ถึงวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว 
 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และ
ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่าง
ข้าพเจ้ากับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่  
 กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ข้าพเจ้าอาจได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการน้อยลง หรือไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างได้ หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภาพนิ่ง/ภาพเคลือ่นไหว
ที่ยุติการเผยแพร่ไปแล้วได้ เป็นต้น และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม 
 

 ลงช่ือ……………………………….………………… 

                                                                                       (........................................................) 
 
 
 
 
 
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 
 
 
 

Update 02.11.65 
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 Consent Form 

Date .......................................................... 
Consent for: Mahidol University Alumni Recognition 
Name: ................................................................................................................................... 

❒ Consent to publish in Mahidol University Alumni Recognition ❒ Do not consent to publish in Mahidol 
University Alumni Recognition 

To use my personal data from my participation in Alumni Relations activities/projects for legitimate 
interest such as recording pictures or videos during activities to 1. publish on the websites and social media 
of the Division of Student Affairs 2 .  send to the agencies responsible for the internal audit process.  
3 .  to analyze data for quality improvement of organizing process for Alumni Relations activities/projects 
4 . to analyzing data report or statistical analysis for research 5 .  to the working style analysis or the quality 
assurance of the Division of Student Affairs, and 6. for public relations and informing information. 
 Before I consent to this document, I read "Privacy Notice (Alumni Relations Activities/Projects 
Participant)" and have a good understanding of the purpose of data (“Processing”) collection, use, or 
disclosure.  
 I voluntarily give my consent or refuse to give my consent to this document without coercion or 
persuasion. I know that I can withdraw this consent at any time unless there is a legal limitation or a contract 
between me and the Division of Student Affairs that still benefit me. 
 In case I decide to withdraw my consent. I understand that withdrawing my consent will result in 
being less convenient or unable to access some function of the service provided, or unable to access the 
recorded pictures or videos that have been deleted. And I know that the withdrawal of this consent does 
not affect the processing of personal data that was completed prior to the withdrawal of this consent. 
 

      Signature: …………………………………………….……. 

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

 Privacy Notice 

 
 

 

Update 02.11.65 


