
 

 

 

Mahidol University International College Outstanding Alumni Award Program 
For Academic Year 2020 
---------------------------------------- 

 Mahidol University International College (MUIC) is initiating the Outstanding Alumni Award 
Program to recognize the exceptional contributions to society of MUIC alumni. The program also 
aims to strengthen the relationship amongst MUIC alumni and encourage them to use their 
knowledge and skills for the benefit of the community and the nation. All MUIC Outstanding 
Alumni of 2020 will be presented with awards, at the Awarding Ceremony. 

 The selection of the outstanding alumni will be made by a Board of the Executive 
Committee of Mahidol University International College Alumni.  

Outstanding Alumni are classified into five (5) different categories as outlined below: 

1. Outstanding Academic Alumni refers to MUIC alumni who have demonstrated 
noteworthy achievement in education and in academic research and academic 
development that have been publicly recognized. 

2. Management Outstanding Alumni (divided into three areas: Governmental 
Organization/Civil Service, Private Organization and Entrepreneur) refers to MUIC 
alumni who have demonstrated excellence and achievement in management, who are 
currently in a management position or have been in a management position in the 
government/civil service, or private and entrepreneurial organizations.  They should 
have presented successful mission and vision statements that have been beneficial to 
organizations and communities, and have been recognized as such. 

3. Outstanding Professional Alumni refers to MUIC alumni who have demonstrated 
extraordinary advancement in their chosen endeavors, who have received respect and 
recognition in organizations through successful mission and vision statement that have 
benefited organizations and communities. 



4. Outstanding Community Services Alumni refers to MUIC alumni who have shown 
goodwill or service to the college, university and society as a whole.  

5. Rising Star Alumni refers to MUIC alumni who have graduated during the last five 
years, and who have demonstrated remarkable advancement in their chosen 
professions/businesses and have been publicly recognized for their achievements. 

Criteria for Selection 

1. Basic Qualification 

1.1 Have graduated from Mahidol University International College and are not a  
 member of the Appointed Alumni Committee; 

1.2 Well-mannered and a role model for current MUIC colleagues; 

  1.2.1  Ethical - possess ethical demeanor and integrate ethical values into their  
   chosen careers 

  1.2.2 Moral – uphold moral values towards people such as family, superiors, staff 
   and co-workers 

  1.2.3 Honest – exhibit values of integrity and honesty towards superiors, staff and 
   co-workers 

1.3 Social Recognition – Must demonstrate a significant positive impact that has been 
  felt by many – locally, nationally and/or internationally;  

1.4 No criminal Records; and 

1.5 Must be able to contribute to MUIC and engage in certain MUIC and MU activities: 
 MUIC Final Touch Seminars, MUIC Open Houses, Career workshops, Reunion, or etc.  

2. Specific Qualifications  

2.1 Academic Qualifications: 

  2.1.1 MUIC alumni who have succeeded in organizational management; 



  2.1.2  Have research that has been presented and published, both at the domestic 
   and international level; and 

  2.1.3  Record(s) of national or international award(s). 

2.2 Management Qualifications: 

  2.2.1  MUIC alumni who have succeeded in organizational management; 

2.2.2  Are or have been a manager of a departments/organization in the 
 government/ civil service/ private/ entrepreneurial sector. Have set policies, 
 missions and visions that are beneficial to organizations and the 
 community; and 

2.2.3  Received respect from their organizations, recognized for their   
 achievements, and received awards for their work by organizations/ 
 community/ nation. 

2.3 Professional Qualifications: 

2.3.1  Have shown advancement in their chosen career field; 

2.3.2  Displayed creativity and ingenuity that have been beneficial to the 
 organization and public sector; and 

 2.3.3 Have been awarded in diverse areas by their organizations or departments. 

       2.4 Public Services Qualifications: 

 2.4.1  Committed in servicing the MUIC/ Mahidol University and society; 

 2.4.2  A role model for a good citizen of a society; and 

 2.4.3  Possess achievements that have been recognized by MUIC/ Mahidol  
  University and society as a whole. 

       2.5 Rising Star Qualifications: 

 2.5.1  MUIC alumni that have graduated during the last five years; and 



 2.5.2  Possess recognized achievements that have benefited the organization,  
  institution and society, or have received notable recognition by the  
  society. 

3. Selection Procedures 

3.1 Each division will receive a document from the Alumni Association and Career  
 Consultant Committee to nominate 1 - 3 MUIC alumni that will represent their 
 division; 

3.2 The Alumni Association and Career Consultant Committee will invite MUIC alumni 
 to apply or nominate other alumni who meet the qualifications through different 
 media, such as the official website of the MUIC Alumni Association and the official 
 website of MUIC; 

3.3 The Alumni Association and Career Consultant Committee will contact the 
 nominated alumni to submit their personal information to the committee within 
 January 31, 2021;  

3.4 MUIC will select the outstanding alumni based on the qualifications stated above 
 through a Board of the Executive Committee of Mahidol University 
 International College Alumni  within March 2021. Decisions by the Board of the 
 Executive Committee are final and are not subject to further review or appeal; 

3.5 The announcement of the MUIC Outstanding Alumni awardees will be posted on 
 the official website of the MUIC Alumni Association and the official website of MUIC 
 within March 2021; and 

3.6 The MUIC Outstanding Alumni of 2020 will be presented with awards and 
 certificates in the Awarding Ceremony which will be held in April 2021 at Mahidol 
 University International College; marking the anniversary of MUIC’s 
 establishment. 

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

 

 

The candidates must submit their application form, curriculum vitae and copies of achievement 
documents to the Alumni Affairs and Career Development Group, the Office of Student Affairs, 
MUIC within January 31, 2021. For more information, please contact icalumni@mahidol.ac.th.  

mailto:icalumni@mahidol.ac.th


 
 
 
 

โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหดิล  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

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

 ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ซึ่งได้ออกไปประกอบอาชีพและมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพและได้รับการยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือในเครือข่าย
ศิษย์เก่า และเพ่ือส่งเสริมศิษย์เก่าให้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ โดยผู้ที่
ได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 จะได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณในพิธีมอบรางวัลศิษย์
เก่าดีเด่นในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ด าเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์
เก่าดีเด่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2563  โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

ประเภทของศิษย์เก่าดีเด่น แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการวิชาการ หมายถึง ศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ที่ประสบความส าเร็จทางด้าน
การศึกษา ด้านวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ และมีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหาร แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน และ
ภาคผู้ประกอบการ  หมายถึง ศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ที่ประสบความส าเร็จทางด้านการบริหาร เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/
ผู้ประกอบการ มีการผลักดันนโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อองศ์กร และส่วนรวมได้ส าเร็จ/ การ
ได้รับความไว้วางใจ และมีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในองค์กรและสังคม 

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความส าเร็จในสาขาอาชีพ  หมายถึง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาชีพ/  การ
ผลักดันนโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวมได้ส าเร็จ  การได้รับความไว้วางใจ
และยอมรับในองค์กร / ประสบผลส าเร็จในด้านธรุกิจ 



4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ที่ท าหน้าที่อุทิศตน 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย / มี
ผลงาน อาชีพ หน้าที่การงาน ท าคุณประโยชน์แก่สังคม และได้รับการยอมรับทางสังคม โดยภาพรวม
เป็นที่โดดเด่น 

5. ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง รุ่นใหม่  หมายถึง ศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี  มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาชีพ / ประกอบธุรกิจ และมีผลงานที่มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น 

1.1 ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และไม่เป็นกรรมการสรรหาศิษย์เก่าใน
  ปีที่พิจารณา  

1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นแบบอย่างที่ดีในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 1.2.1 ด้านจริยธรรม คือ ต้องมีความประพฤติส่วนตัวที่มีจริยธรรม และมีจริยธรรมในการประกอบ
         อาชีพในสาขาของตน 

 1.2.2 ด้านคุณธรรม คือ ต้องมีธรรมอันเป็นคุณกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ผู้บังคับบัญชา  
         ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

 1.2.3 ด้านธรรมาภิบาล คือ ต้องมีการท างานด้วยความสุจริต ตรวจสอบได้ มีเหตุมีผล ไม่ใช้อารมณ์ 
         ส่วนตัว กิริยา ก้าวร้าวกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

1.3 ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากสังคม มีผลงานเป็นท่ียอมรบัและสง่ผลกระทบตอ่สงัคมในวงกวา้ง
  ทัง้ในระดบัชาต/ินานาชาติ 

1.4 ไม่เคยต้องโทษหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่
  กระท าด้วยความประมาท 

1.5 สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครและงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเป็นวิทยากรพิเศษในโอกาส
 ต่างๆ ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เช่น งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา งานเปิดบ้านวิทยาลัย กิจกรรม
 เสริมสร้างทักษะความก้าวหน้าทางอาชีพ กิจกรรมคืนสู่เหย้า เป็นต้น 

 



2. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านวิชาการ เกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้  

 2.1.1 เป็นศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จด้านการศึกษา / วิชาการ 
 2.1.2 มีผลงานด้านวิจัย / พัฒนาวิชาการ ที่ได้น าเสนอในระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ และได้รับ
         การตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและ ต่างประเทศ หรือ 

   2.1.3 ได้รับรางวัลในระดับชาติ และหรือนานาชาติ 

2.2 ด้านบริหาร  เกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ 

 2.2.1 เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ที่ประสบความส าเร็จทางด้านการบริหารองค์กรหรือสถาบัน 

 2.2.2 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรใน ภาครัฐ/เอกชน/
         รัฐวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ มีการผลักดันนโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
         ส่วนรวมได้ส าเร็จ 

 2.2.3 เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจและมีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในองค์กร ได้รับรางวัลภายใน
         องค์กร และ/หรือรางวัลระดับประเทศ 

2.3 ด้านความส าเร็จในสาขาอาชีพ  เกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ 

 2.3.1 เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามสาขาอาชีพ 

 2.3.2 เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม ได้รับความไว้วางใจและ
         เป็นที่ยอมรับในองค์กร หรือ 

 2.3.3 ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ ภายในองค์กรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติ 

2.4 ด้านอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม  เกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ 

 2.4.1 เป็นผู้อุทิศและท าคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อวิทยาลัยนานาชาติหรือ  
        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2.4.2 เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  

 2.4.3 เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับต่อสังคมส่วนรวม  ต่อวิทยาลัยนานาชาติ หรือ  
         มหาวิทยาลัยมหิดล 



2.5 ศิษย์เก่าดีเด่น “ดาวรุ่ง รุ่นใหม่”  เกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้  

 2.5.1 เป็นศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี 

 2.5.2 เป็นผู้มีผลงานเด่น ท าคุณประโยชน์ต่อองค์กร สถาบัน และสังคม หรือได้รับการยอมรับจาก
         สังคมโดยมีภาพรวมที่โดดเด่น 

3. วิธีการด าเนินการ 

3.1 กลุ่มศิษย์เก่าสัมพันธ์และแนะแนวอาชีพ ท าหนังสือแจ้งภาควิชา เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อและผลงาน 
  ของศิษย์เก่าของภาควิชา  จ านวน  1-3 คน  มายังกลุ่มศิษย์เก่าสัมพันธ์และแนะแนวอาชีพ 

3.2 กลุ่มศิษย์เก่าสัมพันธ์และแนะแนวอาชีพ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ศิษย์เก่าเสนอรายชื่อศิษย์เก่าที่มี
  คุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์และเหมาะสม ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย
  นานาชาติ  เว็บไซต์ของวิทยาลัยนานาชาติ  และเอกสารอื่น เป็นต้น 

3.3 กลุ่มศิษย์เก่าสัมพันธ์และแนะแนวอาชีพ  จะเป็นผู้ติดต่อศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือกรอก
 ข้อมูลและประวัติ ส่งกลับมายัง ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 

3.4  วิทยาลัยฯ จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติข้างต้น  
   โดยคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2563 

   ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564  ผลการพิจารณาและตัดสินจาก        

   คณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

3.5  ประกาศผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในเดือนมีนาคม 
   2564  ในเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ และเว็บไซต์ของวิทยาลัยนานาชาติ   
   มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.6  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  จะได้เข้ารับโล่รางวัล
   และใบประกาศเกียรติคุณในพิธีมอบรางวัล ซึ่งก าหนดการเข้ารับโล่รางวัลในเดือนเมษายน 2564
   จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบภายหลัง 

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

 
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมทั้งประวัติและผลงานมาที่ กลุ่มศิษย์เก่าสัมพันธ์และแนะแนวอาชีพ ฝ่าย
กิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่  31 มกราคม  2564 สามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล icalumni@mahidol.ac.th 
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