
      บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย โทร. (๘๑) ๓๐๑๕ – ๑๗ 

ท่ี  อว 67.01/ว.1573      วันที่ ๒๓       ธันวำคม     ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรมอบเขม็เกียรติยศและโล่เกียรติยศ เนื่องในวนัสถำปนำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิกำรบดี/รองอธกิำรบดี/คณบดี/ผู้อ ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกังำน/ประธำนสภำอำจำรย์ 
  /ประธำนสภำพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 

  ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดให้มีกำรมอบเข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศให้แก่ศิษย์เก่ำ
ผู้สร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย และผู้ที่ท ำคุณประโยชน์ให้กับมหำวิทยำลัยเป็นประจ ำทุกปี  นั้น  
ส ำหรับในปี ๒๕๖๔ มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้มีกำรมอบเข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศเช่นเดียวกับปีที่
ผ่ำนมำ 
 

  ในกำรเสนอชื่ อ ผู้ สมควรได้ รับ เข็ ม เกี ย รติ ยศและ โล่ เกี ย รติ ยศตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ก ำหนดให้ท่ำนเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ เข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศ                
พร้อมนี้ ขอจัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑ . ปฏิทินกำรด ำเนินกำรพิจำรณำผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศและโล่ เกียรติยศ                 
ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๒. หลกัเกณฑ์และคุณสมบตัิของผู้สมควรไดร้ับเข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศ 
  ๓. แบบฟอรม์กำรเสนอชื่อผูส้มควรได้รับเข็มเกียรติยศ 
  ๔. แบบฟอรม์กำรเสนอชื่อผูส้มควรได้รับโล่เกียรติยศ 
       - แบบ ๑ ประเภทศิษย์เก่ำดีเด่น 
       - แบบ ๒ ประเภทผู้ท ำคุณประโยชน ์
 

  อนึ่ง เนื่องจำกกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรยกย่องที่ผ่ำนมำ ผู้เสนอชื่อบำงรำยไม่ได้
เขียนเหตุผลที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำเสนอชื่อให้ชัดเจน ท ำให้กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ  เป็นไป
ด้วยควำมยำกล ำบำก ฉะนั้น ในปีนี้ มหำวิทยำลัยใคร่ขอให้หน่วยงำน/ผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรยกย่อง
ได้เขียนชี้แจงเหตุผลกำรเสนอชื่อให้ชัดเจนมำด้วย เช่น ในกรณีโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่ำดีเด่นจะต้อง
เขียนชี้แจงว่ำ ผู้ที่ ได้รับกำรเสนอชื่อนั้นมีผลงำนดีเด่นอย่ำงไร  หรือกรณีโล่เกียรติยศประเภทผู้ท ำ
คุณประโยชน์ให้กับมหำวิทยำลัย จะต้องเขียนชี้แจงว่ำ ผู้ที่ เสนอชื่อนั้นได้ท ำคุณประโยชน์ให้กับ
มหำวิทยำลัยอย่ำงไร เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศที่ก ำหนดไว้                       
ในประกำศของมหำวิทยำลัยหรือไม่  และเนื่องจำกกำรพิจำรณำผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศและ                        
โล่เกียรติยศ จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ และที่ประชุมรองอธิกำรบดี หรือที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย จึงใคร่ขอให้ท่ำนได้โปรดเสนอเรื่องนี้เป็น “เรื่องลับ” 
 

          -/นอกจำกนี.้.. 



- 2 - 
 
  นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยขอแจ้งหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ 
ซึ่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ได้ก ำหนดเพิ่มเติม คือ ผู้ได้รับกำรประกำศยกย่อง
ให้เป็นศิษย์เก่ำดีเด่นในรอบ ๗๐ ปี ๗๒ ปี ๗๗ ปี รวมทั้งผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ – ๒๕๖3                
จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้ได้รับโล่เกียรติยศ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้ได้รับเข็มเกียรติยศและ                      
โล่เกียรติยศ และผู้ได้รับกำรประกำศยกย่องให้เป็นศิษย์เก่ำดีเด่นในรอบ ๗๐ ปี ๗๒ ปี ๗๗ ปี ได้ที่ 
website ของมหำวิทยำลัย http://org.tu.ac.th/tu_council/sapa59/index.html 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกหน่วยงำนของท่ำนประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ              
เข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศ ขอได้โปรดเสนอชื่อพร้อมประวัติตำมแบบฟอร์มที่จัดส่งมำพร้อมนี้ ไปที่               
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์และท่ำพระจันทร์ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ตึกโดม ชั้นสอง 
มธ. ท่ำพระจันทร์ หรือ E-mail : council.tu@tu.ac.th ภำยในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ด้วย                 
จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

        
  (รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศุภสวัสดิ ์ ชัชวำลย์) 

  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกรมนุษยแ์ละท่ำพระจนัทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

mailto:council.tu@tu.ac.th






  ลับ    
       

       เสนอโดย   ...................................................................... 
       ในฐานะ     ……………………………………….................…….. 
       ท่ีอยู่หรือสถานท่ีท างานผู้เสนอ  
       โทร. ............................... โทรสาร .......................... 
 
 

          
 
 
 
 
 
๑. ชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ ………………………..............................…………………………………………….. 
๒. ประวัติส่วนตัว วัน เดอืน ปีเกิด  ……………………………………………….............................……………………… 

สถานท่ีเกิด…………………………………………………………………………….................................……… 
บิดา..............................................................มารดา………..........………………………………………… 
คู่สมรส....................................................................................................................................... 
ภูมิล าเนาปัจจุบัน บ้านเลขท่ี………………..………ซอย.................................................................. 
ถนน......................................................เขต/อ าเภอ................................................................... 
จังหวัด..................................................โทรศัพท์........................................................................ 

๓. ประวัตกิารศึกษา 
     ๓.๑  …………………………………………….พ.ศ.....................จาก................................................................ 
     ๓.๒  ……………………………………………พ.ศ.....................จาก................................................................. 
     ๓.๓  …………………………………………….พ.ศ.....................จาก................................................................ 
     ๓.๔  …………………………………………….พ.ศ.....................จาก................................................................ 
 

๔. ประวัติการรับราชการหรือการท างาน (โปรดระบุรายละเอียดและ พ.ศ. ท่ีท างาน) 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 

 

       ลับ    โปรดพลิก  

 
 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
แบบฟอร์มการเสนอชื่อ 

ผู้สมควรได้รับเข็มเกียรตยิศ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

รูปถ่ายขนาด  
๒ นิ้ว  

จ านวน ๒ รูป 



ลับ 
- ๒ - 

 
๕. คุณสมบัติของผู้ถกูเสนอชื่อตามข้อ ๑ หลักเกณฑ์ผู้สมควรได้รับเข็มเกยีรติยศ คือ 
   ๕.๑ เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
          คณะ..................................................... 
          พ.ศ. .............ถึง พ.ศ. ...........................หรือ 
   ๕.๒ เคยท างานให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

          โปรดเขียนรายละเอียดแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ และถ้าเป็นศิษย์เก่าซึ่งได้เคยท างานให้กับมหาวิทยาลัย 
         โปรดเขียนรายละเอียดตามข้อนี้ด้วย 
 

๖. ผลงานหรือการกระท าที่เป็นคุณประโยชน์แก่สังคมของผู้ถกูเสนอชื่อ 
 

  โปรดเขียนรายละเอียดแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ 
 

๗. จริยธรรมอันปรากฏเดน่ชัดของผู้ถูกเสนอชื่อ 
 

  โปรดเขียนรายละเอียดแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ 
 

๘. ความเห็นอื่น ๆ ของผูเ้สนอ 
 
โปรดเขียนรายละเอียดแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ 

 
 
      (ลงนาม)............................................................. ผู้เสนอ 
       (.............................................................) 
        วันท่ี ..........เดือน...............................พ.ศ. .......... 
 
 
หมายเหต ุ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ หรือท่ีประชุมรองอธิการบดี อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือ 

จากที่ท่านได้ส่งมาแล้ว 

ลับ 



  ลับ    
       

       เสนอโดย   ...................................................................... 
       ในฐานะ    …………………………………………….................... 
       ท่ีอยู่หรือสถานท่ีท างานผู้เสนอ  
       โทร. ............................... โทรสาร .......................... 
 
 

          
 
 
 
 

 
๑. ชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ    ……………………………………………......................……………………….. 
๒. ประวัติส่วนตัว วัน เดอืน ปีเกิด  …………………………………………………………….....................………… 

สถานท่ีเกิด………………………………………………………………………….............................………… 
บิดา...............................................................มารดา…………………….....…………………………… 
คู่สมรส.................................................................................................................................. 
ภูมิล าเนาปัจจุบัน บ้านเลขท่ี………………………ซอย............................................................... 
ถนน......................................................เขต/อ าเภอ.............................................................. 
จังหวัด..................................................โทรศัพท์................................................................... 

๓. ประวัตกิารศึกษา 
     ๓.๑ …………………………………………….พ.ศ.....................จาก............................................................. 
     ๓.๒ …………………………………………….พ.ศ.....................จาก............................................................. 
     ๓.๓ …………………………………………….พ.ศ.....................จาก............................................................. 
     ๓.๔ …………………………………………….พ.ศ.....................จาก............................................................. 
 

๔. ประวัติการรับราชการหรือการท างาน (โปรดระบุรายละเอียดและ พ.ศ. ท่ีท างาน) 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 

       ลับ    โปรดพลิก  

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
แบบฟอร์มการเสนอชื่อ 

ผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 
 

 

รูปถ่ายขนาด  
๒ นิ้ว  

จ านวน ๒ รูป 

แบบ ๑ 



ลับ 
- ๒ - 

 
๕. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 
    ๕.๑ เป็นศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จดีเด่นในหน้าท่ีการงาน เป็นท่ียอมรับยกย่องของบุคคลท่ัวไป มีผลต่อการ 
           ส่งเสริมเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ……………………………………………………………………………………………………............................................…… 
 ………...โปรดเขียนรายละเอียดแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้...................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
   ๕.๒ เป็นผู้มีเกียรติประวัติอันดีงาม 
 ................................................................................................................................................................. 
         ...............โปรดเขียนรายละเอียดแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ ………………………...............………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………...........................................……… 
 

๖. ความเห็นของผู้เสนอ 
.................................................................................................................................................................. 
...............โปรดเขียนรายละเอียดแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้………......................……………………....…….. 
…………………………………………………………………………………………………...........................................………. 

 
 
      (ลงนาม)............................................................. ผู้เสนอ 
        (............................................................) 
       วันท่ี ..........เดือน...............................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
หมายเหต ุ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ หรือท่ีประชุมรองอธิการบดี อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือ 

จากที่ท่านได้ส่งมาแล้ว 

ลับ 
 



  ลับ    
       

       เสนอโดย   ..................................................................... 
       ในฐานะ     ……………………………………................……….. 
       ท่ีอยู่หรือสถานท่ีท างานผู้เสนอ  
       โทร. ............................... โทรสาร .......................... 
 
 

          
 
 
 
 
 
๑. ชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ ……………………………………………………….................................…………….. 
๒. ประวัติส่วนตัว วัน เดอืน ปีเกิด  …………………………………………………………………................................…… 

สถานท่ีเกิด………………………………………………………………………………....................................…… 
บิดา..............................................................มารดา………………………............………………………… 
คู่สมรส......................................................................................................................................... 
ภูมิล าเนาปัจจุบัน บ้านเลขท่ี………..………………ซอย.................................................................... 
ถนน......................................................เขต/อ าเภอ..................................................................... 
จังหวัด..................................................โทรศัพท์......................................................................... 

๓. ประวัตกิารศึกษา 
     ๓.๑  …………………………………………….พ.ศ.....................จาก.................................................................. 
     ๓.๒  …………………………………………….พ.ศ.....................จาก.................................................................. 
     ๓.๓  …………………………………………….พ.ศ.....................จาก.................................................................. 
     ๓.๔  …………………………………………….พ.ศ.....................จาก.................................................................. 
๔. ประวัติการรับราชการหรือการท างาน (โปรดระบุรายละเอียดและ พ.ศ. ท่ีท างาน) 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 

       ลับ    โปรดพลิก  

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
แบบฟอร์มการเสนอชื่อ 

ผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ 

 

รูปถ่ายขนาด  
๒ น้ิว  

จ านวน ๒ รูป 

แบบ ๒ 



ลับ 
- ๒ - 

 
๕. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   ๕.๑ เป็นศิษย์เก่าหรือองค์กรท่ีท าคุณประโยชน์ดีเด่นให้กับมหาวิทยาลัยจนเป็นท่ียกย่องและยอมรับในวงการ 
          ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 …………………………………………………………………………………………………….....................................……. 
 ………………โปรดเขียนรายละเอียดแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้………………..............……………………… 
 ……………………………………………………………………………………………....................................…………….. 
 
   ๕.๒ ท าคุณประโยชน์ดีเด่นให้กับมหาวิทยาลัยตามข้อ ๕.๑ อย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี หรือในกรณีท่ี 
           มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณีพิเศษ 
 ……………………………………………………………………………………………………….....................................…. 
         ...................โปรดเขียนรายละเอียดแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้.........................................................  
 …………………………………………………………………………………………………….....................................……. 
 

๖. ความเห็นของผู้เสนอ 
............................................................................................................................................................ 
....................โปรดเขียนรายละเอียดแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้………………….....…………......………… 
............................................................................................................................................................ 
 

 
      (ลงนาม)............................................................. ผู้เสนอ 
       (.............................................................) 
       วันท่ี ..........เดือน...............................พ.ศ. .......... 
 
 
หมายเหต ุ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ หรือท่ีประชุมรองอธิการบดี อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือ 

จากที่ท่านได้ส่งมาแล้ว 

ลับ 
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