(ปกปิ ด)
ใบเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อขอรับรางวัล Ajinomoto Award สาหรับนักวิ จยั ดีเด่นด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
ประจาปี พศศศ 2561
(Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)
**********************************************************************
ข้อมู ลของผู้เสนอชื่อ (เฉพาะหัวหน้ า หรือ ผู้บ ังคับบัญชาเท่ านั น้ ) และผู้ได้ร ับการเสนอชื่อจากหัวหน้ าหรือ
ผู้บ ังคับบัญชา เพื่อขอรับรางวัล Ajinomoto Award สาหรับนักวิจ ัยดีเด่ นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
ประจาปี พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
หน่ วยงาน ที่เป็ นผูเ้ สนอชื่อผูส้ มควรได้รบั รางวัล (เฉพาะ หัวหน้ าหน่ วยงาน หรือ ผูบ้ งั คับบัญชา เท่านัน้ )
ชื่อ - นามสกุล (ผูเ้ สนอ)……………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง………………………………..………………….หน่วยงาน……………………………………………………………..
ทีอ่ ยู่ เลขที…
่ ……..….……หมู่ท…
่ี ……..…ตรอก / ซอย………………..……..……..ถนน………………………….…………
แขวง / ตาบล……………..…..….เขต / อาเภอ….……………….จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
โทรศัพท์มอื ถือ……………………………………………โทรศัพท์ (ทีท่ างาน)…………………………………………………..
โทรสาร…………………………………….………………E - mail Address………………………………………………….......
โดยผู้ที่ได้รบั การเสนอชื่ อ เพื่อขอรับรางวัล Ajinomoto Award สาหรับนักวิ จยั ดีเด่นด้านวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร คือ
ชื่อ - นามสกุล (ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ)………………………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง………………………………..………………….หน่วยงาน……………………………………………………………..
ทีอ่ ยู่ เลขที…
่ ……..….……หมู่ท…
่ี ……..…ตรอก / ซอย………………..……..……..ถนน………………………….…………
แขวง / ตาบล……………..…..….เขต / อาเภอ….……………….จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
โทรศัพท์มอื ถือ……………………………………………โทรศัพท์ (ทีท่ างาน)…………………………………………………..
โทรสาร…………………………………….………………E - mail Address………………………………………………….......
หมายเหตุ * สาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อจากหน่วยงาน สามารถส่งผลงานเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาได้ 1 ผลงาน (เกีย่ วข้อง
กับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) และ 1 หน่วยงาน เสนอรายชื่อได้ 1 ท่าน
** โปรดเสนอชื่อและสมัคร ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ( นับวันทีป่ ระทับตราไปรษณียเ์ ป็ นสาคัญ )
พร้อมนี้ ได้แนบหลักฐานประกอบการเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รบั รางวัล เพื่อขอรับรางวัล Ajinomoto Award
สาหรับนักวิจยั ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจาปี พ.ศ. 2561 มาพร้อมกับใบเสนอรายชื่อบุคคลนี้เพื่อ
ประกอบการพิจารณา

(ปกปิ ด)
ใบเสนอประวัติของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อ
เพื่อขอรับรางวัล Ajinomoto Award สาหรับนักวิ จยั ดีเด่นด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
ประจาปี พศศศ 2561
(Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)
**********************************************************************
1. ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัล Ajinomoto Award
คานาหน้าชื่อ……………ชื่อ…………………………………………….นามสกุล……………………………………………….
วัน / เดือน / ปี เกิด…………………………อายุ………ปี สัญชาติ………………เชือ้ ชาติ………………ศาสนา………………
ตาแหน่ง……………………………………..........................ระดับ…………………………………………………………………
หน่วยงานทีส่ งั กัด…………………………………………………………………………………………………………………...
ทีอ่ ยู่ เลขที…
่ ……..….……หมู่ท…
่ี ……..…ตรอก / ซอย………………..……..……..ถนน………………………….…………
แขวง / ตาบล……………..…..….เขต / อาเภอ….……………….จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
โทรศัพท์มอื ถือ (โปรดระบุ)…………………………………………โทรศัพท์ (ทีท่ างาน)………………………………………...
โทรสาร…………………………………….………………E - mail Address………………………………………………….......
2. ประวัตกิ ารศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………
3. ประวัตกิ ารทางานและการฝึกอบรม
3.1 ประวัตกิ ารทางาน...…………………………………………………………………………………………………………..
…………….....…………………………………………………………………………………………………………….......
3.2 ประวัตกิ ารฝึกอบรม………………………………………………………………………………………………......………
……………………………………………………………………………………………………………………………........
4. ประวัตผิ ลงานทีผ่ ่านมาโดยภาพรวม (ระบุปีทเ่ี ริม่ ทาวิจยั และทาการวิจยั เกีย่ วกับเรื่องใดเป็ นหลัก)
………………………………………………………………………………………………………………………….....…...……
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
5. ผลงานวิจยั ทีเ่ คยได้รบั รางวัล (พร้อมบทคัดย่อของผลงานวิจยั )
………………………………………………………………………………………………………………………….....…...……
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทัง้ หมดทีข่ า้ พเจ้าให้ไว้ขา้ งต้นนี้ถูกต้อง เป็ นความจริงทุกประการ และยินดี
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขตามทีส่ มาคมฯ กาหนด
ลงชื่อ ………………………………………………….. ผูเ้ สนอชื่อ
( ………………………………………………….. )
ตาแหน่ง …………………………………………………..
วันที…
่ ……..เดือน………………………พ.ศ…………….

(ปกปิ ด)
ผลงานวิ จยั ที่ส่งเสนอ
เพื่อขอรับรางวัล Ajinomoto Award สาหรับนักวิ จยั ดีเด่นด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
ประจาปี พศศศ 2561
(Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)
**********************************************************************
1. ชื่อผลงานวิจยั ทีส่ ง่ เสนอ ( 1 ผลงาน โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูแ้ ต่งหลัก)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ผลงานวิจยั ทีส่ ่งเสนอได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารทัง้ ในประเทศและนานาชาติ ซึง่ เป็ นวารสารทีไ่ ด้รบั การยอมรับทางวิชาการ
เช่น ISI, Scopus, TCI
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ผลงานทีส่ ง่ เสนอมีนวัตกรรม และ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมจดหมายหรือเอกสารเชิงประจักษ์
หรือ ในเชิงพาณิชย์ (จากผูป้ ระกอบการ) หรือ สิทธิบตั ร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ผลกระทบของผลงานวิจยั ทีส่ ่งเสนอในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ การเพิม่ รายได้ ลดต้นทุนการผลิต ลดการนาเข้าจากต่างประเทศ
เพิม่ ประสิทธิภาพของแรงงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. การอุทศิ ตนในการทาวิจยั เพื่อสังคมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคุณสมบัตแิ ละความประพฤติทเ่ี ป็ นแบบอย่าง
และไม่ผดิ วินยั (จดหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือนักวิชาการอาวุโส)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. รายละเอียดของผลงานวิจยั ทีส่ ง่ เสนอ เพื่อขอรับรางวัล Ajinomoto Award (ส่งเป็ นไฟล์ .pdf / รูปเล่ม / CD หรือ DVD)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสาร และ หลักฐานประกอบการสมัคร (ส่งพร้อมใบสมัคร)
1. แบบฟอร์มใบเสนอรายชือ่ บุคคล พร้อมแนบรูปถ่าย จานวน 1 รูป
2. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหนังสือสาคัญการเปลีย่ นคานาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชือ่ สกุล (ถ้ามี)
4. สาเนาใบปริญญาบัตร หรือ สาเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5. ประวัตสิ ว่ นตัวฉบับเต็ม (CV) โดยละเอียด
6. เอกสารสรุปผลงานวิจยั ทีส่ ง่ เสนอเพื่อขอรับรางวัลฯ ตามเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจยั โดยอธิบายผลงานวิจยั ของท่านตาม
เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละข้อ (ไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 รวมรูปภาพ)
หมายเหตุ

* ไฟล์เอกสารแนบ ควรเป็ น PDF
** สามารถส่งไฟล์มาทาง E - mail: cfop@fostat.org , Fax: 02 942 8527 หรือ เขียนข้อมูลลงแผ่น CD / DVD
โดยส่งมาที่ : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
(ส่งผลงานโครงการ Ajinomoto Award)
ตู้ ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กทม. 10903
** นับวันทีป่ ระทับตราไปรษณียเ์ ป็นสาคัญ **

หมายเหตุ * เสนอชื่อผู้ที่ควรจะได้ รับรางวัลและสมัครได้ ตัง้ แต่ วันนี ้ - 30 มีนาคม 2561
** ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน สามารถ ส่ งผลงานเข้ ามาเพื่อรับการพิจารณาได้ 1 ผลงาน
(เกี่ยวข้ องกับด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร) และ 1 หน่ วยงาน เสนอรายชื่อได้ 1 ท่ าน
*** ส่งเอกสารใบเสนอรายชื่อและเอกสารเพิม่ เติมอื่นๆ หรื อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ได้ ท…
ี่ .
อีเมล cfop@fostat.org โทรศัพท์ 02 942 8528 ต่อ 105 (คุณพัชรี) โทรสาร 02 942 8527

