แบบเสนอชื่อรับการคัดเลือกเป็ น
วิศวกรคอมพิวเตอร์ และนักคอมพิวเตอร์ วสท. ยอดเยี่ยม พศ. 2558
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1. ประวัตสิ ่ วนตัว :
ชื่อ...........................................นามสกุล...........................วันเดือนปี เกิด...…..................อายุ..............ปี :
ท่านจะเป็ นสมาชิกวิศวกร วสท. สาขาใด ก็สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ :
สมาชิก วสท. เลขที่ ………...............วิศวกรและนักคอมพิวเตอร์ยอดเยีย่ มสาขาที่มีความชานาญ:
 ด้านการบูรณาการระบบ (System Integrator )
 ด้านการสื่ อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications & Computer Networks)
 ด้านการบริ หารจัดการโครงการไอซีที (ICT Project Management)
 ด้านความมัน่ คงปลอดภัยคอมพิว เตอร์ (Computer Security)
 ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 ด้านระบบเทคโนโลยีโมไบล์ (Mobile Technology Systems)
 ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศน์ (Broadcasting)
 ด้านกระบวนการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer Process)
 ด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล (Information Systems and Database)
 ด้านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks)
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ ...........................ซอย ................................. ถนน........................
ตาบล/ แขวง........................................อาเภอ/ เขต ………………………
จังหวัด ………………….….. รหัสไปรษณี ย ์ ……………..
โทรศัพท์…….............โทรสาร………............มือถือ .......................e- mail…...............
2. ประวัตกิ ารศึกษา:
2.1 ระดับการศึกษาวิศวกรรมสาขา.....................................Major: .........................................
 ปริ ญญาตรี สาขา ...................................... สถาบัน............................................. ปี ที่สาเร็จ..................................
 ปริ ญญาโทสาขา....................................... สถาบัน............................................. ปี ที่สาเร็จ ...............................
 ปริ ญญาเอกสาขา ..................................... สถาบัน............................................. ปี ที่สาเร็จ..................................
2.2 ประวัติเข้ารับการอบรมสัมมนา (เลือกที่ดีที่สุดไม่เกิน 3 เรื่ อง)
2.2.1 ชื่อเรื่ อง ………………………………………ชื่อผูจ้ ดั …………………………………………….
วันที่จดั ………………………………………ระยะเวลา (จานวนชัว่ โมง/ วัน)…………………….

2.2.2 ชื่อเรื่ อง ………………………………………ชื่อผูจ้ ดั ……………………………………………...
วันที่จดั ………………………………………ระยะเวลา (จานวนชัว่ โมง/ วัน)…………………….
วันที่จดั ………………………………………ระยะเวลา (จานวนชัว่ โมง/ วัน)…………………….
3. ประวัตกิ ารทางาน (เลือกที่ อยูน่ านปี มากที่ สุด ไม่เกิน 3 หน่วยงาน)
3.1. ชื่อบริ ษทั / หน่วยงาน :
……………………………………....................................................................
วันเดือนปี (ระบุวนั เริ่ ม และสิ้ นสุด):
….............................................………………………………………
ชื่อตาแหน่ง
:
….............................................................……………………………
ลักษณะความรับผิดชอบ
:
…..............................................………………………………………
3.2. ชื่อบริ ษทั / หน่วยงาน :
…...................................................……………………………………………
วันเดือนปี (ระบุวนั เริ่ ม และสิ้ นสุด):
…......................………………………………………………………
ชื่อตาแหน่ง
:
…......................................……………………………………………
ลักษณะความรับผิดชอบ
:
…..............................…………………………………………………
3.3. ชื่อบริ ษทั / หน่วยงาน :
……............................…………………………………………………………
วันเดือนปี (ระบุวนั เริ่ ม และสิ้ นสุด):
…..........................……………………………………………………
ชื่อตาแหน่ง
:
….......................................……………………………………………
ลักษณะความรับผิดชอบ
:
…...............................…………………………………………………
4. ผลงานดีเด่ น (เลือกที่ดีที่สุด ไม่เกินอย่างละ 3 เรื่ อง)
4.1 ผลงานวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ไอซีที :
ก. 1. เคยเป็ นวิทยากร (พิเศษ) หัวข้อ .............................................................วันที่จดั ..............................
สถานที่ ..............................................................จัดโดย.............................…………………………
2. เคยเป็ นวิทยากร (พิเศษ) หัวข้อ ………………….......................................วันที่จดั ………………....
สถานที่ ..............................................................จัดโดย................................................……………
3. เคยเป็ นวิทยากร (พิเศษ) หัวข้อ .................................................................วันที่จดั ..........................
สถานที่ ..............................................................จัดโดย…….........................…………………………
ข. ผลงานด้านการเขียนหนังสือ/ บทความวิชาชีพวิศวกรรม ที่ เกีย่ วก ับไอซีทีสาขา:........................................
1. ชื่อหนังสือ/ บทความ.................................................................ปี ที่พิมพ์..........................................
ชื่อหน่วยงานที่พิมพ์เผยแพร่ ...........................................................จานวนครั้งที่ พิมพ์...........................
2. ชื่อหนังสือ/ บทความ.................................................................ปี ที่พิมพ์..........................................
ชื่อหน่วยงานที่พิมพ์เผยแพร่ ...........................................................จานวนครั้งที่ พิมพ์...........................
3. ชื่อหนังสือ/ บทความ.................................................................ปี ที่พิมพ์..........................................
ชื่อหน่วยงานที่พิมพ์เผยแพร่ ............................................................จานวนครั้งที่พิมพ์..........................
ค. อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………

4.2 สิ่งประดิษฐ์ คิดค้ นด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืองานเกี่ยวข้องกับไอซีที (ถ้ามี กรุ ณาแนบสาเนาหลักฐาน
ประกอบการอ้างอิง โดยเลือกที่ดีที่สุดไม่เกิน 3 รายการ):
1. ชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้น...................................................................................................................................
ลักษณะการทางาน และการใช้งาน ……………………………………………………………………………....
ชื่อเทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรื อการประยุกต์ใช้งาน……………………………….
ได้รับการขึ้นทะเบียนลิข สิทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา เลขที่ ............................ วันที่ .........................................
จากหน่วยงาน ...................................................... ประเทศ ............................................................................
หรื อได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประเภท ................................................วันที่ .............................................
จากหน่วยงาน ....................................................... ประเทศ ..................................................
2. ชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้น .................................................................................................................…....................
ลักษณะการทางาน และการใช้งาน…...……………………………………………………………………………
ชื่อเทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรื อการประยุกต์ใช้งาน……………………………….
ได้รับการขึ้นทะเบียนลิข สิทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา เลขที่ ............................ วันที่ .........................................
จากหน่วยงาน ....................................................... ประเทศ ............................................................................
หรื อได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประเภท .................................................วันที่ .........................................
จากหน่วยงาน ........................................................ประเทศ ..................................................
3. ชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้น .....................……………………………………………………………....................
ลักษณะการทางาน และการใช้งาน ……………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรื อการประยุกต์ใช้งาน……………………………….
ได้รับการขึ้นทะเบียนลิข สิทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา เลขที่ ............................ วันที่ .........................................
จากหน่วยงาน ...................................................... ประเทศ ............................................................................
หรื อได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประเภท ......................................................วันที่ .........................................
จากหน่วยงาน ...................................................... ประเทศ ............................................................................
5. การอุทิศตนเพื่อสั งคม (เลือกที่ อยูน่ านปี มากที่ สุด ไม่เกิน 3 องค์กร):
1. ชื่อองค์กรไม่หวังผลตอบแทน .......................................................................................................................
ลักษณะกิจกรรมที่ ให้บริ การแก่สมาชิก หรื อสังคม .............................................................................................
สถานภาพ
ประเภทการเป็ นสมาชิก (กรณี ที่เป็ นสมาชิก).............................................................................
ชื่อตาแหน่งงานให้บริ การที่รับผิดชอบ.......................................................................................
2. ชื่อองค์กรไม่หวังผลตอบแทน .......................................................................................................................
ลักษณะกิจกรรมที่ ให้บริ การแก่สมาชิกหรื อสังคม ..............................................................................................
สถานภาพ
ประเภทการเป็ นสมาชิก (กรณี ที่เป็ นสมาชิก).............................................................................
ชื่อตาแหน่งงานให้บริ การที่รับผิดชอบ.......................................................................................
3. ชื่อองค์กรไม่หวังผลตอบแทน .......................................................................................................................

ลักษณะกิจกรรมที่ ให้บริ การแก่สมาชิกหรื อสังคม ..............................................................................................
สถานภาพ
ประเภทการเป็ นสมาชิก (กรณี ที่เป็ นสมาชิก).............................................................................
ชื่อตาแหน่งงานให้บริ การที่รับผิดชอบ.......................................................................................
6. การเป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรื อที่เกีย่ วข้องก ับไอซีที (เลือกที่อยู่นานปี มากที่สุด ไม่เกิน
3 องค์กร):
1. ชื่อสมาคมวิชาชีพ .........................................................ปี ที่ เป็ นสมาชิ ก..............เลขทะเบียนสมาชิ ก............
สถานภาพ
ประเภทการเป็ นสมาชิก ..........................................................................................................
ชื่อตาแหน่งที่เป็ นกรรมการ......................................................................................................
2. ชื่อสมาคมวิชาชีพ ...........................................................ปี ที่เป็ นสมาชิก..............เลขทะเบียนสมาชิ ก............
สถานภาพ
ประเภทการเป็ นสมาชิก ..........................................................................................................
ชื่อตาแหน่งที่เป็ นกรรมการ......................................................................................................
3. ชื่อสมาคมวิชาชีพ ...........................................................ปี ที่เป็ นสมาชิก..............เลขทะเบียนสมาชิ ก............
สถานภาพ
ประเภทการเป็ นสมาชิก ..........................................................................................................
ชื่อตาแหน่งที่เป็ นกรรมการ......................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................
(……….…………...........................................)
วันที่ ...............................................................
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็ นวิศวกรที่ มีประสบการณ์ และ ประกอบวิชาชีพเกีย่ วข้องก ับไอซีที หรื อการประยุกต์ใช้งานไอซี ที (ผูส้ มัครเป็ น
วิศวกร สาขาวิชาใดๆก็ได้) หรื อเป็ นนักคอมพิวเตอร์ ยอดเยีย่ ม ในสาขาการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เกีย่ วข้อง
2. เป็ นสมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สามารถสมัครเป็ นสมาชิกได้ในวันที่
ยืน่ ใบสมัคร)
ยืน่ ใบสมัครได้ที่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ email: sangdaw.eit@gmail.com
หรื อคุณศิริโชติ สิ งห์ษา มือถือ: 081- 870- 5004 หรื อคุณแสงดาว การะภักดี โทรศัพท์: (02) 319- 2708-9 โทรสาร:
(02) 319- 2710-1 หรื อคุณมาลี ด่านสิริสนั ติ มือถือ : 081- 804- 3411, หรื อคุณสุ นาน ทิ สยากร มือถือ : 081-488- 5416
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บดั นี้ จนถึง 30 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ:

(ก) ผูผ้ ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะได้รับการสัมภาษณ์รายละเอียดเพิ่มเติ ม จาก คณะกรรมการคัด
สรรวิศวกรคอมพิวเตอร์และนักคอมพิว เตอร์ ยอดเยี่ยม วสท.
(ข) ผลตัดสินของคณะกรรมการคัดสรรวิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยีย่ มและนักคอมพิวเตอร์ วสท. ถือ
เป็ นยุติ ผูใ้ ดจะฟ้ องร้องไม่ได้
(ค) ผลงานที่นาเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการคัดสรรจะนาลงเผยแพร่ ในวิศวกรรมสารและ/หรื อ
คอมพิว เตอร์ สาร

หลักฐานประกอบใบสมัคร: รู ปถ่ายสีห น้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รู ป พร้อมแฟ้ มดิจิทัล

