
บันทึกขอความ 

ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย โทรศัพท ๐-๒๑๒๖-๕๑๑๑  

ที่ ทปอ.๖๔/ว๐๕๔๑    วันที่    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เร่ือง ขอเชิญเขารวมการประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards สำหรับศิษยเกานานาชาติ  

_____________________________________________________________________________ 

เรียน อธิการบดี 

อางถึง   หนังสือ British Council Thailand ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 ตามที่หนังสืออางถึง British Council Thailand ไดจัดงานประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards 

ประจำป   ๒๐๒๑ -๒๐๒๒ เพ ื ่ อ เป นการเฉล ิมฉลองความสำเร ็จท ี ่ โดดเด นของศ ิษย  เก  านานาชาติ   

ในสหราชอาณาจักรทั ่วโลก ครั ้งท ี ่  ๔ ในการจัดงานโอกาสพิเศษนี้  สำหรับศิษยเก าสหราชอาณาจักร 

ในประเทศไทยผ ู  ได ร ับรางว ัลและผ ู  เข ารอบส ุดท ายท ุกคนได ใช ประสบการณท ี ่ ได ร ับจากการเร ียน 

ที่มหาวิทยาลัย ในสหราชอาณาจักร เพื่อสรางคุณูปการเชิงบวกตอชุมชน อุตสาหกรรม และประเทศของตน โดยมี

รางวัล ๔ ประเภท ดังนี้ 

 • Science and Sustainability Award (รางวัลวิทยาศาสตรและความยั่งยืน) 

 • Culture and Creativity Award (รางวัลวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค) 

 • Social Action Award  (รางวัลการกระทำเพื่อสังคม) 

 • Business and Innovation Award (รางวัลธุรกิจและนวัตกรรม) 

คุณสมบัติผูสมัคร 

 - พำนักอยูนอกสหราชอาณาจักร 

 - สำเร็จการศึกษามาแลวไมเกิน ๑๕ ป (ระหวางป ๒๐๐๖-๒๐๒๑ ) ในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

 - ใชเวลาศึกษาอยูที่สหราชอาณาจักรอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา 

 - ศึกษากับสถาบันในสหราชอาณาจักรที่ไดรับการรับรอง 

ในการนี ้  ทปอ. ใครขอแจงเว ียนมหาวิทยาลัย/สถาบ ันสมาชิก ทปอ เขาร วมประกวดรางวัล  

Study UK Alumni Awards ศิษย  เก าราชอาณาจ ักรด ี เด น  ประจำป  ๒๐๒๑ –  ๒๐๒๒ รายละเอ ียด 

การสม ัครสำหร ับข อม ูล เพ ิ ่ม เต ิม เก ี ่ ยวก ับรางว ัล  Study UK Alumni Awards สม ัครสามารถด ู ไดที่  

https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/alumni-awards  ปดรับสมัครวันศุกรที ่ ๒๙ ตุลาคม ๒๖๗๔ 

สามา รถสอบถาม เพ ิ ่ ม เ ต ิ ม ได ที่  Uraiwan Samolee ต ิ ดต  อ โทรศ ั พท  ม ื อถ ื อ  ๐๘๑ ๘๖๘ ๓๘๗๕ 

หรือ E-mail: uraiwan.samolee@britishcouncil.or.th  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เผชิญชยัภัต ไชยสิทธิ์) 

เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

โทรศัพทมือถือ ๐๖๔-๗๕๑-๘๑๗๐ 

E-mail: contacts@cupt.net 

https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/alumni-awards%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94
mailto:contacts@cupt.net


Prof Bundhit Eua-arporn, Ph.D 
Chairman  
Council of University President of Thailand 

18 October 2021 

Dear Prof Bundhit

Study UK Alumni Awards 2021/22 

British Council Thailand is launching the Study UK Alumni Awards for 2021/22 to celebrate 
the outstanding achievements of UK international alumni around the world. This is the fourth 
year we have organised this exclusive opportunity for UK alumni in Thailand.  

All award winners and finalists have used the experience gained by studying at a UK university 
to make a positive contribution to their communities, industries and countries. There are four 
award categories: 

• Science and Sustainability Award
• Culture and Creativity Award
• Social Action Award
• Business and Innovation Award

I am writing to ask for your kind support in helping us promote this prestigious award to UK 

alumni in your organisation and network, to celebrate and promote the success and 

contribution made by UK alumni and UK education to Thai society. In addition to the Alumni 

Awards Thailand, applicants will be considered for the Global Alumni Awards to receive 

recognition in the global level.  

Details of the application can be found overleaf. Interested alumni have until Friday 29 
October 2021 to apply.  

For further information about the Study UK Alumni Awards, please do not hesitate to contact 

me or my colleague, Uraiwan Samolee, Head of Education Services at 

uraiwan.samolee@britishcouncil.or.th or by telephone on 081-868-3875. 

Yours sincerely, 

Helga Stellmacher  
Country Director (Thailand) 

624
19 ต.ค.64
BRITISH

แจงเวียนมหาวิทยาลัย/สมาชิก ทปอ. ดําเนินการตามที่รองเลขา ทปอ.เสนอ



รางวลัศษิยเ์กา่สหราชอาณาจกัรดเีดน่ประจ าปี 2021-22 

คณุสมบตัผิูส้มคัร  

- พ ำนักอยูน่อกสหรำชอำณำจักร

- ส ำเร็จกำรศกึษำมำแลว้ไมเ่กนิ 15 ปี (ระหวำ่งปี 2006-2021) ในระดับปรญิญำตรขีึน้ไป

- ใชเ้วลำศกึษำอยูท่ีส่หรำชอำณำจักรอยำ่งนอ้ย 1 ภำคกำรศกึษำ

- ศกึษำกับสถำบันในสหรำชอำณำจักรทีไ่ดรั้บกำรรับรอง

ประเภทรางวลั 

Science and Sustainability Award ส ำหรับศษิยเ์กำ่ทีม่คีวำมโดดเดน่ในอำชพีกำรท ำงำนในแวดวง

วทิยำศำสตรแ์ละควำมย่ังยนื อกีทัง้สำมำรถแสดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบเชงิบวกและควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนหรอื

กจิกรรม อืน่ ๆ สำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กำรรับมอืกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ พลังงำนสะอำด กำรแพทย ์

เมอืงและชมุชนทีย่ั่งยนื วศิวกรรม อตุสำหกรรม และกำรกอ่สรำ้ง 

Culture and Creativity Award ส ำหรับศษิยเ์กำ่ทีป่ระสบควำมส ำเร็จกับผลงำนดำ้นศลิปะและวัฒนธรรม เรำ

ก ำลังมองหำผูท้ีส่ำมำรถแสดงควำมสำมำรถดำ้นศลิปะมอีทิธพิลตอ่ผูค้นในวงกวำ้ง และเป่ียมไปดว้ยควำมคดิ

สรำ้งสรรค ์งำนของศษิยเ์กำ่อำจเกีย่วขอ้งกับ ศลิปะดำ้นตำ่ง ๆ กำรออกแบบ สือ่ วดิโีอ สือ่โทรทัศน ์ดนตร ีกำรเป็น

บล็อกเกอรห์รอืวล็อกเกอร ์(Vloggers) ยทูวิบเ์บอร ์(Youtubers) และมนุษยศำสตร ์

Social Action Award ส ำหรับศษิยเ์กำ่ทีม่สีว่นร่วมและมุง่มั่นทีจ่ะสรำ้งกำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมในเชงิบวก

และพัฒนำชวีติของผูอ้ืน่ งำนของศษิยเ์กำ่อำจเกีย่วขอ้งกับ กำรลดควำมเหลือ่มล ้ำ กำรแกปั้ญหำควำมยำกจนและ

ควำมอดอยำก กำรศกึษำและกำรพัฒนำทักษะ สนัตภิำพและควำมยุตธิรรม 

Business and Innovation Award ส ำหรับศษิยเ์กำ่ทีม่คีวำมกระตอืรอืรน้ในกำรรเิริม่และสนับสนุนแนวคดิใหม ่

ๆ แนวทำงแกไ้ข หรอืโอกำสทำงธรุกจิใหม ่ๆ ทีเ่ป็นทัง้นวัตกรรมและควำมคดิสรำ้งสรรค ์ซึง่มศัีกยภำพในกำร

พัฒนำต่อไป งำนของศษิยเ์กำ่อำจเกีย่วขอ้งกับ กำรเป็นผูป้ระกอบกำร ธรุกจิ เทคโนโลย ี

รางวลัส าหรบัศษิยเ์กา่สหราชอาณาจกัรดเีดน่และผู ้

เขา้รอบสดุทา้ยจากประเทศไทย  

- ยกระดับโปรไฟลใ์หอ้ยูใ่นระดับสำกล ผำ่นสือ่ใน

ประเทศและสือ่ระดบัโลก

- โอกำสในกำรสรำ้งเครอืขำ่ยในสำยงำนของตนเอง

และเครอืขำ่ยทำงธรุกจิใหม ่ๆ

- เงนิรำงวัลมลูคำ่ 1,000 ปอนด ์ส ำหรับเขำ้รับกำร

ฝึกอบรมตำ่ง ๆ เพือ่พัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ

- โอกำสในกำรเขำ้รับกำรพจิำรณำรำงวัลระดบัโลก

Global Alumni Awards และเดนิทำงไปสหรำชอำณำจกัร

เพือ่ร่วมกจิกรรมทีจ่ะชว่ยเสรมิสรำ้งเครอืขำ่ยระดับนำนำชำติ

ปิดรับสมคัรวนัที ่29 ตลุาคม 2564 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ และสมคัรไดท้ี ่

https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/alumni-awards 

https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/alumni-awards


Celebrating the achievements of alumni in Thailand 

The Alumni Awards celebrate the outstanding achievements of alumni and showcase the impact and 

value of a UK higher education. Award winners and finalists are people who have used the 

experience gained by studying at a UK university to make a positive contribution to their communities, 

industries and countries.  

There are four award categories: 

Science and Sustainability Award recognising alumni who have distinguished themselves through 

their career and achievements in the world of science and sustainability, and who can demonstrate 

the impact and scale of their achievements in their profession, and beyond. Areas of work could 

include: Climate action, clean energy, medicine, sustainable cities and communities, engineering, 

industry and construction 

Culture and Creativity Award recognising alumni who have carved a career for themselves in arts 

and culture. We are looking for individuals who can demonstrate their artistic ingenuity, influence and 

creativity. Areas of work could include:  Arts, design, media, video, TV, music, bloggers, vloggers, 

Youtubers and the humanities.  

Social Action Award recognising alumni who have made an exceptional contribution and 

commitment to creating positive social change and improving the lives of others. Areas of work could 

include: Reducing inequality, poverty and hunger. Education and upskilling.  Peace and justice. 

Business and Innovation Award recognising alumni who are active in initiating and contributing to 

innovative or creative new ideas, solutions or business opportunities, that have the potential for 

growth.  Areas of work could include: Entrepreneurship, business, technology. 

Eligibility 

- Alumni must reside outside the UK

- Graduated within the last 15 years (i.e. 2006–2021)

- Studied in the UK for a minimum of one term or semester

- Enrolled at an officially recognised or listed UK higher education institution

Special prizes for finalists and winners of Alumni Awards Thailand 

- Develop an international profile through global press and digital coverage

- Build professional networks and business connections

- The winner of each category will receive £1,000 towards a professional development

opportunity

- Be considered for the Global Alumni Awards

29 October 2021 Closing date for applications 

For further information and application: 

https://www.britishcouncil.or.th/en/alumni-awards-2021-22 

https://www.britishcouncil.or.th/en/alumni-awards-2021-22

