
 
 

 
ประกาศคณะสาธารณสขุศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก 

เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดคน้หรือนวัตกรรม 
เพ่ือขอรับรางวัลการวิจัย : รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย 
รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้นหรือนวัตกรรม 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

  ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการให้
รางวัลการวิจัยและผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำป ีเพื่อสง่เสรมิความก้าวหนา้
ของการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์และนักวิจัย สร้างผลงานทางด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และวงวิชาการในสาขาวิชาการต่างๆ โดยได้แบ่งรางวัล
ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

  1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น เป็นอาจารย์และนักวิจัย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุม่วิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริม่ 
และเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยก
ย่องในวงวิชาการนั้นๆ โดยผลงานวิจัยสร้างคุณค่า และเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ ต่อชุมชน สังคมและเชิง
นโยบาย อย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้ โดยมี ๒ ประเภทรางวัล คือ  

(๑) รางวัลนักวิจัยดีเด่น   
(๒) รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี 

2. รางวัลผลงานวิจัย ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นผลงานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรใดๆ เว้นแต่จะได้ทำการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องจน
ปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษา และวิจัยเพิ่มเติมจาก
เดิมเท่านั้น เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ทำในประเทศไทย หรืออาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดที่ทำในต่างประเทศ 
ผลงานวิจัยนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยอาจมีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วมด้วยก็ได้ 
แต่ผู้เสนอขอรับรางวัลจะต้องเป็นอาจารย์และนักวิจัยสังกัดคณะ และเป็นผู้วิจัยหลัก เป็นผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพสูง ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีความชัดเจน และเป็นผลงานวิจัยที่สำเร็จ
สมบูรณ์ เป็นรูปเล่มรายงานวิจัย ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่มีรายช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ 
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการ
แล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและนำไปรวม เล่มเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็น
ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
 

3. รางวัลวิทยานิพนธ์… 
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3. รางวัลวิทยานิพนธ์ เป็นวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ และบุคลากร สังกัดคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ซึ่งตีพิมพ์เป็น
รูปเล่มและได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้วย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมยิ่ง มี
ความชัดเจน และต้องมีศักยภาพสูงต่อการนำไปใช้ในอนาคต เป็นผลงานที่ สำเร็จสมบูรณ์ และได้รับการ
เผยแพร่ หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับการเผยแพร่แน่นอนในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ โดยวารสารนั้นอาจเผยแพรเ่ปน็รูปเลม่ สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการ
เผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการได้มีการบรรณาธิการและนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ แบ่งเป็น ๒ รางวัล คือ  

(1) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  
(2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

  4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี 
กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่างๆ ดีเด่น และพิสูจน์แล้วว่า เป็น
ประโยชน์แก่ ชุมชน สังคมและประเทศ ในการดำเนินการประดิษฐ์คิดค้นเป็นคณะ หัวหน้าผู้ประดิษฐ์ต้องเป็น
อาจารย์สังกัดคณะ ซึ่งอาจมีชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมทำการประดิษฐ์คิดค้นด้วยก็ได้  เป็นผลงานที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่หรือปรับปรุงให้ดีข้ึน ทรัพยากร
ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นส่วนใหญ่ เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศไทย มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อชุมชนและ
สังคม หรือการพัฒนาประเทศ มีคุณค่าทางวิชาการ 

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานและเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ 
ผ่านวิทยาลัยฯ ต้นสังกัด พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง       
วันพุธที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

ประกาศ ณ วันที่   8   มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

 
 

(นายวินัย สยอวรรณ) 
รักษาการในตำแหน่งคณบด ี

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

 



คำชี้แจง 
การเสนอชื่อนักวิจัยเพ่ือขอรับรางวัลการวิจัย : รางวัลนักวิจัยดีเด่น 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

 
          
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
 วิทยาลัยฯ ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  

การเสนอชื่อนักวิจัย 
 1. เสนอช่ือนักวิจัยผ่านอนกุรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 2. กรอกรายละเอียดของนกัวิจัยที่ไดร้ับการเสนอช่ือให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3. แนบไฟล์เอกสารผลงานของนักวิจัยที่ได้รับการนำเสนอช่ือฯ (รายงานผลการวิจัยหรืออื่น ๆ) 
จำนวน 3-5 ผลงาน พร้อมระบุสัดส่วนในการดำเนินการวิจยั (ควรมีสัดส่วนการวิจัยร้อยละ 60) และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (รปูแบบไฟล์ PDF) 
 4.แนบไฟลร์ับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนกัวิจัย (ผูเ้สนอช่ือฯ เป็นผูล้งนามรบัรอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คำชี้แจง 
การเสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัลการวิจัย : รางวัลผลงานวิจัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

 
ผู้เสนอผลงาน 
 คณะผู้วิจัย อาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  สถาบัน
พระบรมราชชนก 

การเสนอผลงาน  
1. เสนอผลงานผ่านอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 

สถาบันพระบรมราชชนก 
2. กรอกรายละเอียดของผลงานให้ครบถ้วนสมบรูณ์  
3. แนบไฟล์ รูปเลม่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

การพิจารณา (รปูแบบไฟล์ PDF) 
4. แนบไฟล์ หนังสือแสดงความยินยอมการเสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลฯ ในกรณีผลงานวิจัย

ได้รับการว่าจ้างให้ทำวิจัยหรือได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย หรือได้รับสิทธิ์ร่วมในผลงานวิจัย ให้ขออนุญาตผู้
ว่าจ้างหรือผู้ให้ทุนการวิจัยให้ความยินยอม (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ลง
นามยินยอม) 

5. แนบไฟล์ หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่เป็นผลงานวิจัยจากงานในหน้าที่ของ
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้
ที่ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ลงนามอนุญาต) 

ลักษณะของผลงาน 

1. ต้องไม่เป็นงานวิจัยท่ีทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใดๆ 
เว้นแต่จะทำการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องจนปรากฎผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
เห็นได้ชัด และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมจากเดมิเท่านั้น 

2. เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ทำในประเทศไทย หรืออาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดทีท่ำใน
ต่างประเทศ ผลงานวิจัยน้ันต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยอาจมีนักวิจัยชาวต่างประเทศ
ร่วมด้วยก็ได้แต่ผู้เสนอขอรับรางวัลจะต้องเป็นนักวิจัยสังกดัคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และ
เป็นผู้วิจัยหลัก 

3. เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสงู ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีความชัดเจน
และ เป็นผลงานวิจัยท่ีสำเร็จสมบูรณ์ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดบันานาชาติ ตาม
มาตรฐาน ของ วช. โดยวารสารนั้นอาจเผยแพรเ่ป็นรูปเลม่ สิ่งพมิพ์ หรอืเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการ
เผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลงัจากการประชุมทาง
วิชาการได้มีการบรรณาธิการและนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

4. เป็นผลงานวิจัยทีส่ามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมหีลักบานประกอบการพิจารณา 
 



คำชี้แจง 
การเสนอผลงานประดิษฐ์เพื่อขอรับรางวัลการวิจัย : รางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้นและนวัตกรรม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

 
ผู้เสนอผลงาน 

อาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรสงักัดคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 
การเสนอผลงาน  

1. เสนอผลงานผ่านอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

2. กรอกรายละเอียดของผลงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ระบุสาชาวิชาการที่เสนอขอรับรางวัลฯ 
3. แนบไฟล์ รูปภาพผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือนวัตกรรม (รูปแบบไฟล์ JPG) 
4. แนบไฟล์ สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  หรือสำเนา

หลักฐาน การยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ (ถ้ามี) 
5. แนบไฟล์ หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่) 

ผู้บริหารหน่วยงานเป็นผู้ลงนามอนุญาต 
6. แนบไฟล์ สำเนาหลักฐานรับรองการนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) 
7. แนบไฟล์ สำเนาสิ่งพิมพ์เผยแพร่ เช่น วารสารฯลฯ ที่ได้พิมพ์แผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
8. แนบไฟล์ วีดีทัศน ์ซึ่งแสดงรายละเอียดผลงาน และแสดงถึงหลักการ ข้ันตอน และกรรมวิธีที่ใช้

ในการประดิษฐ์คิดค้น (ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 15 นาที) (ถ้ามี) 
 
ลักษณะของผลงาน 

1. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็น
ของใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีข้ึน 

2. มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อชุมชน สังคม และการพัฒนาประเทศ 
3. เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ 
4. เป็นผลงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ 
5. เป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์หรือประจักษ์ชัดอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าเป็นประโยชน์แก่ชุมชม เศรษฐกิจ 

สังคม และประเทศ 



แบบฟอร์มการเสนอประวัติและผลงานวิจัยของผู้ท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดเีด่น 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2564 

ข้อ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ได้รบัการเสนอช่ือ 
ช่ือ..................................................นามสกลุ..............................................อายุ.............. ............................ปี 
ตำแหน่ง.................................................................................................. 
หน่วยงานทีส่ังกัด............................................................................................................ ............................... 
หมายเลขโทรศัพท์ (ทีท่ำงาน).....................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่....................................... 
(E-mail)…………………………………………………………………………………………………………………………................ 
สถานที่ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยสะดวกที่สุด.................................................................................................. 
.......................................................................... ............................................................................................ 

ข้อ 2  เลขประจำตัวของนักวิจัย ORCID (Open Research and Contributor ID) (ระบุถ้ามี)
 ............................................................................................................................. ......................................... 
ข้อ 3 ประวัติการศึกษา.................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. .........................................  
ข้อ 4 ประวัติการทำงานและการทำวิจัย 
 4.1 ประวัติการทำงาน.......................................................................................................... ....................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 4.2 ประวัติการทำวิจัย (ใหร้ะบุว่าเริม่ทำวิจัยในปีใดและทำวิจัยหลกัทางด้านใด) 
 ................................................................................ ...................................................................................... 
 4.3 ผลงานวิจัยหลักและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยสรุป 
 ............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................... ............................................................................. 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................................................................ .............................. 
4.4 งานวิจัยในอนาคต

.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................................................................... .. 

ข้อ 5 ผลงานวิจัยซึง่มลีักษณะตามข้อกำหนดข้อ 4 (ระบกุลุม่วิชาการหรือสหวิทยาการด้วย) 
 5.1 รายช่ือผลงานวิจัยที่ตพีิมพเ์ป็นภาษาไทย 
 5.2 รายช่ือผลงานที่ตีพมิพ์เป็นภาษาต่างประเทศ 
 5.3 รายช่ือผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์ในต่างประเทศ 
 5.4 รายช่ือตำราที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศและพิมพ์ในตา่งประเทศ 
 5.5 รายช่ือผลงานวิจัยที่ไดร้ับการอ้างถึงในวารสารต่างประเทศ 

-ภาพถ่าย- 

1.5 น้ิว 



5.6 รายช่ือบทความ งานวิจัยที่ได้เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ โปรดระบุ Keyword 
ที่จะใช้ค้นหา (computer search) รวมทั้งแนบข้อมูลผลงานวิจัยของท่านที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ด้วย 

 
ข้อ 6  ข้อมูลการอ้างองิ (Citation) ผลงานวิจัยของผูท้ี่สมควรไดร้ับการเสนอช่ือเป็นนักวิจัยดีเด่น 

6.1 Scopus H-index เป็นดัชนีที่วัดทัง้ผลิตภาพ (productivity) และผลกระทบ (impact) ของผลงาน
ของนักวิจัยโดยวัดจำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการอ้างองิ (citation)  
............................................................................................................................. ......................................... 
6.2 ผลงานวิจัยที่ได้รบัการอ้างองิ (Citation) สูงสุด จำนวน................ครั้ง  คือ ผลงานวิจัยช่ือเรือ่ง
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................................................................................... ............  
6.3 การเป็นผูท้รงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ(Reviewer)  

6.3.1 วารสารในประเทศ (ระบุ TCI 1 หรือ TCI 
2)…………………………………………………………....... 

6.3.2 วารสารในระดับนานาชาติ (Scopus/ISI ระบุ Q1-
4)…………………………………………………... 
6.4 การได้รับเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการวิจัยและที่เกี่ยวข้อง   

6.4.1 บรรณาธิการ (Editor-in-chief) ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกประจำกองบรรณาธิการ (Editorial 
board)  

6.4.2 ที่ปรึกษางานวิจัย/ผู้สอบป้องกันผลงานวิจัยภายนอก 
6.4.3 วิทยากรภายนอก/บรรยายด้านการวิจัย 

 
ข้อ 7 ความคิดริเริ่ม และการอุทิศตนเพือ่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 ............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................... ............................................................................. 

............................................................................................................................. ......................................... 
ข้อ 8 การไดร้ับการยอมรบัและยกย่องในวงวิชาการ 
 8.1 ในประเทศ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 .................................................................................................................................................................... .. 
 8.2 ต่างประเทศ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 
 



ข้อ 9 จริยธรรมในการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น 
 ................................................................................................................... ................................................... 
 ............................................................................................................................. .........................................  
 ............................................................................................................................................................... ....... 
 
ข้อ 10 ประโยชน์ทีเ่กิดข้ึนแก่วงการวิจัยและผลงานวิจัย 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. .........................................  
ข้อ 11 ผลงานการสร้างทีมวิจัย / นักวิจัยใหม่ให้กับวิทยาลัยฯ คณะ และสถาบันพระบรมราชชนก 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
ข้อ 12 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. .........................................  
 ...................................................................................................................................................................... 
  

สถานที่ติดต่อ         ........................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์   ............................................................................................ 
 หมายเลขโทรสาร    ............................................................................................ 
 
 
         (ช่ือตัวบรรจง)          (.......................................................................................) 
 ตำแหน่ง                .......................................................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ แนบรายละเอียด เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รบั ภาพถ่ายรับรางวัลอื่น ๆ (เพิ่มเตมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียด เกียรติประวัติ/รางวัลทีเ่คยได้รับ ภาพถ่ายรับรางวัลอื่น ๆ (เพิม่เตมิ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับรางวัลการวิจัยนักวิจัยดีเด่น 

-ภาพถ่าย- 

-ภาพถ่าย- 

-ภาพถ่าย- 



คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  สถาบันพระบรมราชชนก 
------------------------------------------ 

 ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ................................................................................................. ...............  

ตำแหน่ง..............................................หน่วยงาน...............................................................................................        
ขอรับรองว่า (นาย/ นาง/ นางสาว) ....................................................................................................................
ตำแหน่ง..............................................สังกัด.................................................................. ......................................        
ซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร ์สถาบันพระบรมราชชนก 
ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นบุคคลที่ไม่ประพฤตผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย ตามแนวทาง       
ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกที่ได้
กำหนดไว้ 9 ประการ ดังนี้ 

 1. นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมในทางวิชาการ และการจัดการ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น ต้อง ให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคล    
หรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานวิจัย ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการ
วิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกัน อุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามกำหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าง
ดำเนินการ 

 3. นักวิจัยต้องมีพื ้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ ความชำนาญ           
หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์        
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต นักวิจัยต้อง
ดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิจัยต้องไม่คำนึงถึง
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่          
ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล 



 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย นักวิจัยต้องมอีสิระ
ทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตน หรือความลำเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบอืนข้อมูล และข้อ
ค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

 7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล และ
ขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผลของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้
ถูกต้อง 

 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยควรมีจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังสติปัญญา       ใน
การทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญ และประโยชน์ของสังคม และมวลมนุษยชาติ 

 

 

     ลงช่ือ..................................................................(ผูเ้สนอช่ือ) 

             (............................................................) 

     ตำแหน่ง ................................................................... 

     วันที่…………เดือน..............................พ.ศ. ...............        . 

 

 

 

 

 



ใบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย: รางวัลผลงานวิจัย 
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ข้อ 1   ชื่อผลงานวิจัย  (ภาษาไทย)............................................................................................................................... 
            ...........................................................................................................................................................................  
          (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................... 
            .......................................................................................................................................................................... 
ข้อ 2  การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติ ทีมี่รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นทีย่อมรับใน 
 ระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิ    
 2.1 วารสารในประเทศ (ระบุ TCI 1)…………………………………………………………................... 

2.2 วารสารในระดับนานาชาติ (Scopus/ISI ระบ ุQ1-4)……………………………………………………………………... 
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อ 3    การการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
            .......................................................................................................................................................................... 
            .......................................................................................................................................................................... 
ข้อ 4     ประวัติของผูว้ิจัยและ / หรือคณะผู้วิจัย  (รวมมีผู้วิจัยทั้งหมด....................คน)  
            ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) .................................................. นามสกุล ................................................................  
           Name (Mr./Mrs./Miss.) ................................................ Surname ............................................................... 
         ประวัติการศึกษา................................................................................................................................... 
         ตำแหน่ง  ............................................................................ 
        หน่วยงานที่สังกัด  ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................ 
 รหัสไปรษณีย์ ..........................  หมายเลขโทรศพัท์ .......................................................................................... 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   ................................................................................................................... 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้  ................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................ 
 รหัสไปรษณีย์ .........................  หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  .............................................................................................................................. 
 ผลงานวิจัยที่เคยทำมาแล้ว    ............................................................................................................................ 
ข้อ 5  ประวัติการทำงานและการทำวิจัย 
  5.1  ประวัติการทำงาน.......................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................................. 
  5.2  ประวัติการทำวิจัย ..................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................................. 
  5.3  ผลงานวิจัยที่ทำต่อเน่ือง (ถ้ามี)................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................................ 
ข้อ 6   ระบุรายละเอียดเก่ียวกับผลงานวิจัยทีเ่สนอขอรับรางวัล 
          (1)  ความสำคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัย  .................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................ 
   (2)  งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องและเอกสารอ้างอิง  .................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 
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   (3)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................... 
  (4)  ระเบียบวิธีวิจยั ..........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................ 
 (5)   ขอบเขตของการวิจัย .................................................................................................................................  
           ............................................................................................................................................................................ 
 (6)   ระยะเวลาการทำวิจัย .................. ปี  .................. เดือน   
  ตั้งแต่วันที ่......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ............. 
 (7)  สถานที่ทำการวิจัย  ทดลอง  หรือเก็บข้อมูล  ...........................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................ 
 (8)  งบประมาณท่ีใช้ในการวิจัย  ระบุสถาบันที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้วย ..................................................... 
 ............................................................................................................................................................................ 
 (9)  สรุปผลการวิจัย  .........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................ 
 (10) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ...................................................................................................................  
ข้อ 7   ระบุชื่อบุคคลหรือสถาบันที่อ้างถงึ ซ่ึงสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้3 ชื่อ 
 ............................................................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................................................ 
          ............................................................................................................................................................................ 
ข้อ 8   ขอให้ลงลายมือชื่อในข้อ 8 น้ี ใหค้รบถ้วนและถูกต้องตามชื่อ - นามสกุล ตามข้อ 4 
 
  ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ และผลงานวิจัยน้ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึง     
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใดๆ  
 
 

    ลายมือชื่อหวัหน้าผู้วิจัย ................................................................................ 
 (..............................................................................) 

                           วันที ่ ............. / ................................. / .................. 
 

    ลายมือชื่อผู้รว่มวิจัย ................................................................................ 
(..............................................................................) 

                           วันที ่ ............ / ................................. / ................... 
 

    ลายมือชื่อผู้รว่มวิจัย ................................................................................ 
(..............................................................................) 

                           วันที ่ ............ / ................................. / ................... 
 
                    ฯลฯ 
 
 
 
 



หนังสือแสดงความยินยอมการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ 
 

 ชื่อ  (นาย / นาง / นางสาว)  ............................................ นามสกุล .......................................................  
อาชีพ ..........................................................................  ตำแหน่ง  ....................................................................... 
หน่วยงานที่สังกัด  ................................................................................................................................................ 
ยินยอมให้ นาย / นาง / นางสาว)  ............................................ นามสกุล ............................................................  
อาชีพ ..........................................................................  ตำแหน่ง  ....................................................................... 
หน่วยงานที่สังกัด  ................................................................................................................................................ 
ซ่ึงเป็นผู้วิจัย  เร่ือง  “............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................” 
เสนอผลงานวิจัยเร่ืองดังกล่าวเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ    2564 จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกและไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้วิจัยไดรั้บรางวัล หากผลงานวิจัย
เร่ืองดังกล่าวได้รับรางวัลฯ 
    
  ทั้งน้ี ผลงานวิจัยดงักล่าวมิได้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบตัรใดๆ             
 
   ขอรับรองว่าข้อความขา้งต้นถูกต้องทุกประการ 
  
 
 

(ลงชื่อ)  .............................................................................. 
           (...........................................................................) 
ตำแหน่ง ................................................................................. 
          วันที ่............. / ............................. / ............... 

 
 
 
 
หมายเหตุ    กรณีผลงานวิจัยได้รับการว่าจ้างให้ทำวิจัย หรือได้รับทุนการวิจัย หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ร่วม 
  ในผลงานวิจัย ให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ให้ทุนเป็นผู้ลงนาม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 ชื่อ  (นาย / นาง / นางสาว)  ............................................ นามสกุล .......................................................  
อาชีพ ..........................................................................  ตำแหน่ง  ....................................................................... 
หน่วยงานที่สังกัด  ................................................................................................................................................ 
ยินยอมให้ (นาย / นาง / นางสาว)  ........................................... นามสกุล ............................................................  
อาชีพ .........................................................................  ตำแหน่ง  ....................................................................... 
หน่วยงานที่สังกัด  ................................................................................................................................................ 
ซ่ึงเป็นผู้วิจัย  เร่ือง  “............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................” 
เสนอผลงานวิจัยเร่ืองดังกล่าวเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ    2564 จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกและไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้วิจัยไดรั้บรางวัล หากผลงานวิจัย
เร่ืองดังกล่าวได้รับรางวัล 
           
  ขอรับรองว่าข้อความขา้งต้นถูกต้องทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)  .............................................................................. 
           (...........................................................................) 
ตำแหน่ง .................................................................................  
         วันที ่............. / ............................. / ................. 

 
 
 
 
หมายเหตุ    ผู้ลงชื่อในหนังสือ คือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้แก่ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณบดี   
                หรือตำแหน่งเทียบเท่า เป็นต้น 



ใบเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลการวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ 
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

----------------------------------------------- 
 
ข้อ 1  ชื่อวิทยานิพนธ์ ทีเ่สนอขอรับรางวัล 
 (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………….……………….…………........................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…..…....... 
          (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………..…..……………………….….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…..…......... 
 

ข้อ 2  การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติ ทีมี่รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นทีย่อมรับใน 
 ระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิ    
 2.1 วารสารในประเทศ (ระบุ TCI 1)…………………………………………………………................... 

2.2 วารสารในระดับนานาชาติ (Scopus/ISI ระบ ุQ1-4)……………………………………………………………………... 
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อ 3    การการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
            .......................................................................................................................................................................... 
            .......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อ 4  ประวัติของผูท้ำวิทยานิพนธ ์
         ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………… นามสกุล ………………………………………………….…. 
         Name (Mr./Mrs./Miss)………………………………………………..Surname…………………………….………….………...... 
         ประวัติการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ตำแหน่ง........................................................................... 
        หน่วยงานที่สังกัด................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
 รหัสไปรษณีย์.............................. หมายเลขโทรศพัท์ ........................................................................................ 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ..................................................................................................................... 
 ที่อยู่ที่ตดิต่อได ้................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ .............................  หมายเลขโทรศพัท์....................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที................................................................................................................................ 
 

ข้อ 5 ประวตัิการศึกษาตัง้แต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดบัปริญญาเอก 
 

ปีที่สำเร็จ ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา สถาบันการศึกษา 
การศึกษา  สาขาวิชา (วิชาเอก) ชื่อ ประเทศ 

  

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

 

 

………………………..……. 
………………………..……. 
………………………..……. 
………………………..……. 

 

  

………………………………………..……………. 
………………………………………..……………. 
………………………………………..……………. 
………………………………………..……………. 

 

 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
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ข้อ 6  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอขอรับรางวัล 
(1) ความสำคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัยที่จัดทำเป็นวิทยานิพนธ์…………………………………………………….….       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
  (2)  งานวิจัยที่เก่ียวข้องและเอกสารอ้างอิง ……………………………………………………………..……………...……........ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 
  (3)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย………………………………………………….……………………………………………................ 
   ................................................................................................................................................................... 
  (4)  ระเบียบวิธีวิจยั …………………………………………………………………………………………..…………………….....….… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….……...….. 
  (5)  ขอบเขตของการวิจัย ………………………………………………………………………………………..….......................... 
  …………………………………………………………………………………………………………..................…………….……….. 
  (6)  ระยะเวลาทำการวิจัย ……………….……ปี……………..……เดือน 
               ตั้งแต่วันที ่……..… เดือน ………......…. พ.ศ. ……….…  ถงึ  วันที่ …….…  เดือน …………..…… พ.ศ.………... 
  (7)  สถานที่ทำการวิจัย ทดลอง หรือเก็บข้อมูล ……………………………..………………………..............................….
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....….. 
  (8)  งบประมาณท่ีใช้ในการวิจัย ระบุสถาบันที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้วย 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....….. 
  (9)  สรุปผลการวิจัย …………………………………………………………………………………………...…….…………...............
      ………………………………………………………………………………………………………………………………......….……….. 
  (10) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ………………………………………………………………………..………….……..............  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………............ 
ข้อ 7  ประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
         ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว)  ……………………………………..... นามสกุล ………………………………………………….…....... 
         Name (Mr./Mrs./Miss) …………………………………………  Surname ………………………………….………….………... 
         สัญชาติ ………………………………………………….....................คุณวุฒิ...................................................................... 
         ตำแหน่งทางวิชาการ………………………………..…………………อาชีพ …………………………………………………………….. 
 หน่วยงานที่สังกัด …………………………………………….………………………………………………………………………………... 
         ตำแหน่ง ………………………………………………………………………………………….…………………………………..……...…... 
         สถานที่สามารถตดิต่อได้ ……………………………………………………………………………………………………………...…..... 
         หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………..…… รหัสไปรษณีย ์………………………………………..……...... 
ข้อ 8 ระบุชื่อบคุคลหรือสถาบันที่อ้างถงึ  ซ่ึงสามารถตดิต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้3 ชื่อ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..….       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….       
           ทั้งน้ี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ                              
 
 
     ลายมือชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ ์………….………………………....………......… 
                  (…………………..…………………………….....) 
                      วันที่ ……….เดือน …….….….. พ.ศ. ……........       
        ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ………..…………………………..………….…... 
         (………………………….………….……….…….) 
                      วันที่ ……….เดือน …….….….. พ.ศ. ……........       
 



หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ 
(กรณีวิทยานิพนธ์เป็นกรรมสิทธ์ิของนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัย) 

 
 
 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………นามสกุล …………………………….…………...........…… 
อาชีพ ………………………………………………………………………..… ตำแหน่ง …………………………….……………………..… 
หน่วยงานที่สังกัด ……………………………………………………………………………………………………..…….....………………… 
ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………นามสกุล ……………………………………………..……… 
อาชีพ ………………………………………………………………………..… .ตำแหน่ง …………………………….…………………….… 
หน่วยงานที่สังกัด ……………………………………………………………………………………………..………………………............. 
ซ่ึงเป็นผู้จดัทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “………………………………………………………......................……………………………..” 
เสนอวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าวเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ทำวิทยานิพนธ์ได้รับรางวัล 
หากวิทยานิพนธ์ เร่ืองดังกล่าวได้รับรางวัล 
          ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นว่า คุณภาพวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเป็น ดังน้ี  
(โปรดเขียนเคร่ืองหมาย เพียงข้อเดียวในข้อ ก. หรือ ข.)  ดังน้ี   
   ก.  มหาวิทยาลยัให้คะแนนในระดับ  (โปรดระบุ) 
     ดีเด่น   ดีมาก   ด ี        พอใช ้

  ข. มหาวิทยาลัยให้คะแนนเพยีงระดบัเดยีวคือ  ผ่าน 
 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................................ 
            (...................................................................)  
ตำแหน่ง ......................................................................... 
วันที ่............ เดอืน ........................... พ.ศ. ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีที่วิทยานิพนธ์เป็นกรรมสิทธ์ิของนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัย ขอให้

ผู้เสนอวิทยานิพนธ์ ส่งหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ให้ ผู้อำนวยการ หรือ คณบดี หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือแสดงความเป็น
เจ้าของวิทยานิพนธ์ น้ัน 

 
 
 
 



หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ 
(กรณีวิทยานิพนธ์เป็นกรรมสิทธ์ิของผูจ้ัดทำวิทยานิพนธ์) 

 
 
 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………นามสกุล………………………………….……………… 
อาชีพ ………………………………………………………………………..………..ตำแหน่ง ……………………….……………………… 
หน่วยงานที่สังกัด ………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
ซ่ึงเป็นเจา้ของและเป็นผู้จดัทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “………………………………………………………………………………..” 
ขอเสนอวิทยานิพนธ์เรื่องดงักล่าวเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก   
          ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นว่า คุณภาพวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเป็น ดังน้ี  
(โปรดเขียนเคร่ืองหมาย เพยีงข้อเดียวในข้อ ก. หรือ ข.)  ดงัน้ี   
   ก.  มหาวิทยาลยัให้คะแนนในระดับ  (โปรดระบุ) 
     ดีเด่น   ดีมาก   ด ี        พอใช ้

  ข. มหาวิทยาลัยให้คะแนนเพยีงระดบัเดยีวคือ  ผ่าน 
 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................................ 
            (...................................................................)  
วันที ่............ เดอืน ........................... พ.ศ. ................... 

 
 
 
   

 



ใบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
เพื่อขอรับรางวัลการวิจัย: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม 

จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  สถาบันพระบรมราชชนก 
----------------------------------- 

 
ข้อ 1 ชื่อผลงานประดิษฐ์คดิค้นและนวัตกรรมที่เสนอขอรับรางวลั  

(ภาษาไทย).................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ข้อ 2 ประวตัิของผู้ประดษิฐค์ิดค้น และผู้ร่วมประดิษฐ์คดิค้น 

หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................นามสกุล............................................................ 
ตำแหน่ง................................................................................................. 
ประวัติการศึกษา........................................................................ 
อายุ...................................ป ี
หน่วยงานที่สังกัด ....................................................................................................................................... 
เลขที ่...................... ถนน .................................................... ตำบล/แขวง................................................. 
อำเภอ/เขต................................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ์................   
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................โทรสาร............................................................... 
(มือถือ)........................................................................E-mail: ………………………….……………………………… 
 
ที่อยู่ที่ตดิต่อได ้........................................................................................................................................... 
เลขที ่...................... ถนน .................................................... ตำบล/แขวง................................................. 
อำเภอ/เขต................................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ์................ 
ผู้ร่วมประดิษฐ์คดิค้น (ทุกคน) 
(1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................นามสกุล........................................................... 
ตำแหน่ง................................................................................................. 
ประวัติการศึกษา........................................................................ 
อายุ...................................ป ี
 
หน่วยงานที่สังกัด/หรือที่อยูท่ี่ตดิต่อได ้....................................................................................................... 
เลขที ่...................... ถนน .................................................... ตำบล/แขวง................................................. 
อำเภอ/เขต................................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ์................   
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................โทรสาร............................................................... 
(มือถือ)........................................................................E-mail: ………………………….……………………………… 
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ข้อ 3 รายละเอียดเก่ียวกับผลงานประดษิฐ์คดิค้นที่เสนอขอรับรางวัลฯ (ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด) 

(1) จุดเร่ิมต้นหรือที่มาของการประดษิฐ์คดิค้น .......................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................... 

(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์คดิค้นตั้งแต่วันที ่.............เดือน ....................................พ.ศ. ............... 
ถึงวันที่ .............เดือน ....................................พ.ศ. ............... 

(3) ลักษณะของผลงานประดษิฐ์คดิค้น (โปรดระบุลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง) 
3.1 เป็นสิ่งที่คดิค้นขึ้นใหม ่โดยมีความแปลกใหม่ คือ......................................................................... 

             ............................................................................................................................................................. 
             ............................................................................................................................................................. 

   3.2 เป็นสิง่ที่ไดป้รับปรุงแก้ไขใหม ่และมีผลดีขึ้นจากผลงานเดิมอย่างไรบ้าง..................................... 
     ............................................................................................................................................................. 
             ............................................................................................................................................................. 
        (4) คุณสมบัต ิและลักษณะเด่นของผลงานประดษิฐ์คดิคน้ ....................................................................... 
    ............................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................................ 

(5) ภูมิหลังของศิลปะวิทยาการที่เก่ียวข้องกับการประดษิฐค์ิดคน้ 
5.1 ลักษณะของผลงานอ่ืน ๆ ทีมี่ใช้อยู่ในปัจจุบันเม่ือเปรียบเทยีบกับผลงานประดษิฐ์คดิคน้ของท่าน    
      มีข้อเสียหรือข้อบกพร่องอยา่งไร 

             ............................................................................................................................................................ 
             ............................................................................................................................................................. 

5.2 ท่านคิดวา่ผลงานประดษิฐค์ิดค้นของทา่น มีข้อดีกว่าผลงานของผู้อ่ืนอย่างไร 
             ............................................................................................................................................................. 
             ............................................................................................................................................................. 

(6) หลักการและขั้นตอน รวมทัง้กรรมวิธีที่ใช้ในการประดษิฐค์ิดค้น 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
(7) วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์คดิค้นและแหลง่ที่มา...................................................................................... 

             ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

(8) เป็นผลงานประดษิฐ์คดิค้นที่ใช้ในกิจการ ............................................................................................. 
(9) เคยจดทะเบยีนสิทธิบตัร เม่ือวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. .................. 
(10) เคยได้รับรางวัลจาก........................................................................................................................... 

                   ❑ เป็นเงินรางวัล จำนวน....................................................บาท 
                   ❑ เป็นของรางวลั.................................................................................................(ระบุประเภท) 

เม่ือวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ................ 
(11) เป็นผลงานประดษิฐ์คดิค้นจาก (โปรดระบุ) 

                   ❑  งานในหน้าที ่
                   ❑  ไม่ใช่งานในหน้าที่ 

(12) งบประมาณท่ีใช้ในการประดษิฐค์ิดค้น จำนวน................................................บาท 
               แหลง่ที่ได้รับงบประมาณ................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................... 
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(13) ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานประดษิฐค์ิดค้นที่กระทบเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง  
       และการพฒันาประเทศ 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................            
         (14) รายชื่อหน่วยงาน/บุคคล ที่นำผลงานประดิษฐ์คดิคน้ไปใช้ประโยชน์ 
                ......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
(15) การเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คดิค้น.................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
เม่ือวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. .................. 
ได้รับการเผยแพร่โดยวิธีอ่ืน (ระบุ)................................................................................................... 
เม่ือวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. .................... 

(16) รายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
ลายมือชื่อหัวหน้าผู้ประดษิฐค์ิดค้น  ............................................................. 

            (.......................................................) 
                                                                                วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ......... 
 
                               ลายมือชื่อผู้ร่วมประดษิฐ์คดิค้น (ทุกคน) .............................................................. 

            (.......................................................) 
                                                                                วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล................................................................ 
อาชีพ................................................................................ตำแหน่ง……………………….…………………………………….. 
หน่วยงานที่สังกัด................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล...................................................................... 
อาชีพ.................................................................................ตำแหน่ง……………………….…………………..……………….. 
หน่วยงานที่สังกัด................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ซ่ึงเป็นผู้ประดิษฐ์คดิค้นผลงานเร่ือง....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเร่ืองดังกล่าว เพื่อขอรับรางวัลการวิจัย : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  ประจำปี
งบประมาณ 2564 จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  สถาบันพระบรมราชชนก และไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้
ประดิษฐ์คิดค้นได้รับ  รางวัลฯ หากผลงานประดิษฐ์คิดค้นเร่ืองดังกล่าวได้รับรางวัลฯ 

ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................................... 
        (..........................................................) 

        ตำแหน่ง  ......................................................... 
             วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


