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(สําเนา) 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ
เรื่อง  การเสนอชื่อผู้ท่ีสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเปน็นักวิจัยดีเดน่แห่งชาต ิ

ประจําปี  ๒๕๕๕ 
…………………………………….………………. 

 
 

 ด้วย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่ง
ได้ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม  และเพ่ือให้นโยบายน้ีบรรลุผลสําเร็จด้วยดี วช.     
จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจําทุกปี  โดยได้ทําการ
คัด เลื อก นัก วิจั ยที่ มี จ ริ ยธรรม   และมีคุณสมบั ติ เหมาะสมเ ป็นที่ ยอมรับและยกย่อง ในวง วิชาการ                  
มีผลงานวิจัยสร้างคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการและประชาชน  สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอ่ืน  วช.  จึงได้     
จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจําทุกปี 
 สําหรับปี ๒๕๕๕ น้ี  วช.  ได้กําหนดระยะเวลาสําหรับให้  หัวหน้าหน่วยราชการระดับกรม คณะ 
ภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ สมาคม นิติบุคคล กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  หรือผู้ที่เคยได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ที่ประสงค์จะเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
พิจารณาเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดตาม
ระเบียบฯ ข้อกําหนดฯ ของ  วช.  ในการเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  
ที่แนบท้ายประกาศฯ  ส่งถึง เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  จนถึงวันที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕     
 ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เลขที่  ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ  ๕๑๖, ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๕๑  ได้ทุกวันในเวลาราชการ  หรือ  
www.nrct.go.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 
 

(ลงช่ือ)    สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ) 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 

 
 
 
 
 

 



 (สําเนา) 
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ 

ว่าด้วยการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

        
 
 

ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติให้เหมาะสมย่ิงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศในด้านการวิจัย 
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  จึงมีมติให้วางระเบียบไว้  ดังน้ี 

ข้อ  ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ข้อ  ๒ ให้ยกเลิก “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๙” และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน    

ข้อ  ๓ ในระเบียบน้ี 
“รางวัล” หมายถึง เงิน หรือสิ่งอ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติซึ่งได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติแล้ว 
“นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” หมายถึง นักวิจัยไทยซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใด         

เรื่องหน่ึงหรือหลายเร่ืองในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเน่ือง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม
และเป็นผลงานวิจัยที่ทําสะสมกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่อง
ในวงวิชาการน้ัน ๆ โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการและประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัย   
ผู้อ่ืนได้ และเป็นผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ       
วิจัยแห่งชาติให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

“สาขาวิชาการ” หมายถึง สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
“คณะบุคคล” หมายถึง คณะผู้ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์        

และมีความเช่ียวชาญในผลงานของสาขาวิชาการน้ัน ๆ 
ข้อ  ๔ การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติตามระเบียบน้ี ให้กระทําเป็นประจํา             

ทุกปี โดยการมอบเงินรางวัลมูลค่า ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน ) เหรียญนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ                  
และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ  

ข้อ  ๕ การเสนอช่ือนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเพ่ือให้พิจารณาประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ ให้กระทําโดย 

(๑) นิติบุคคลภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพ  
หรอืวิชาการ           

(๒)  หน่วยราชการระดับกระทรวง  กรม  หรือเทียบเท่า  และรัฐวิสาหกิจ 
(๓) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา หรือเทียบเท่า 
(๔)  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ 
(๕)  ผู้ที่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

/โดยเสนอช่ือ… 



- ๒ - 
 
 

โดยเสนอช่ือผู้สมควรประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ข้อ  ๖  คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการประกาศเกียรติคุณ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาการละ ๑ คน และในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการที่สมควรก็อาจอนุมัติเพ่ิมอีก ๑ คน 
และแบ่งเงินรางวัลกันได้ในแต่ละสาขา โดยอาจต้ังคณะบุคคลขึ้นพิจารณาและให้ความเห็นเสนอแนะได้  

ทั้งน้ี  ผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ 
ข้อ  ๗  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(๑) รักษาสถานภาพคุณสมบัตินักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ตามข้อ ๓ ตลอดไป 
(๒)  ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมของสภาวิจัยแห่งชาติ เพ่ือความก้าวหน้า 

ของงานวิจัยของชาติ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ จะพิจารณาเพิกถอนความเป็นนักวิจัย 

ดีเด่นแห่งชาติได้ หากพบว่านักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายและ
เสื่อมเสียช่ือเสียง 

ข้อ  ๘  ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจ              
ออกข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตามระเบียบน้ีว่าด้วยวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และไม่ขัด        
ต่อระเบียบน้ี ได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ  ๙  ให้ใช้ระเบียบน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
      ประกาศ ณ วันที่  ๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑   
        

                       (ลงช่ือ)       ธีระ   สูตะบุตร 
             (ศาสตราจารย์ ธีระ  สูตะบุตร) 
      ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําเนาถูกต้อง 

 
(นายธีรวัฒน์  บุญสม) 
หัวหน้าส่วนวิจัยเกียรติคุณ 
 



 (สําเนา) 
ข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ในการเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      
 
 
   เพ่ือให้การปฏิบัติในการเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
เป็นไปโดยเรียบร้อย อาศัยระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ        
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงออกข้อกําหนด ดังน้ี 
  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการเสนอช่ือผู้ที่สมควร   
ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
  ข้อ ๒  ผู้ที่ สมควรได้รับการเสนอช่ือเ พ่ือประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดี เ ด่นแห่งชาติ             
ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ข้อ ๓ ผลงานวิจัยของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือฯ ต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 (๑)  ต้องเป็นผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม และเป็นผลงานวิจัยเรื่องใดเร่ืองหน่ึง
หรือหลายเรื่องที่ทําสะสมกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปีขึ้นไป และแต่ละเรื่องจะต้องมีรายงานผลงานวิจัยแสดงประกอบ    
การพิจารณาด้วย 
 (๒)  เป็นผลงานวิจัยซึ่งมีศักยภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการ    
และประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
  ข้อ ๔ การเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
  (๑)  ผู้เสนอต้องเป็นหัวหน้าหน่วยราชการระดับมหาวิทยาลัย, คณะ, ภาควิชา หรือเทียบเท่า 
กระทรวง, กรม หรือเทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์        
เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพหรือวิชาการ หรือกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ หรือผู้ที่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  
  (๒)  ผู้เสนอจะต้องไปช้ีแจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้พิจารณา
คัดเลือก หากคณะกรรมการฯ ดังกล่าวต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 (๓)  ผู้เสนอจะต้องส่งเอกสารไปยัง 
   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ      
                      ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว   
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐    
โดยวงเล็บมุมซองด้านขวามือว่า "นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ" และประทับตรา "ลับเฉพาะ" ด้วย โดยประกอบด้วย     
เอกสารต่าง ๆ ดังน้ี 
  ก. ใบนําส่งเอกสารในการเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติ ตามแบบ วช.๑ จ/๑ จํานวน ๑๐ ชุด 
  ข.  ใบเสนอประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือให้เป็นนักวิจัย          
ดีเด่นแห่งชาติ ตามแบบ วช.๑ จ จํานวน ๑๐ ชุด 
 
 

/ค. รายงาน... 
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  ค.  รายงานผลการวิจัยของผู้ ไ ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ        
เรื่องละ ๕ ชุด 
  ง.  เอกสารที่เก่ียวข้องต่าง ๆ (ถ้ามี) จํานวนอย่างละ ๕ ชุด 

 ทั้งน้ี  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ส่งคืนเอกสารต่าง ๆ      
ตาม ข้อ ก – ง แก่ผู้เสนอ 
  ข้อ ๕  สาขาวิชาการหรือสหวิทยาการที่ทําการวิจัย ให้ระบุว่าอยู่ในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการใด 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    
และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๒)  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แพทยศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
  (๓) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชาอนินทรีย์เคมี อินทรีย์
เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค 
นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยา
และพิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวท เภสัชชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
     (๔)  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาทรัพยากรพืช การป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร        
ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเคร่ืองจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๕)  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมวิจัยและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๖)  สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี 
ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๗)  สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา        
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 (๘) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาความสัมพันธ์    
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยา  
ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความม่ันคง 
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 (๙)  สาขาเศรษฐศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่ม วิชา เศรษฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง    
  (๑๐)   สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา 
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยา          
และนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ     
คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
/(๑๑)  สาขา... 
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  (๑๑)   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การส่ือสารเครือข่ายการสํารวจและรับรู้จากระยะไกล         
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร  
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๑๒)   สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน      
การวัดและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา  
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง     
  ข้อ ๖  ให้ข้อกําหนดน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 

        ประกาศ ณ วันที ่๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 

(ลงช่ือ)             อานนท์   บุณยะรัตเวช 
       (ศาสตราจารย์ อานนท์   บุณยะรัตเวช) 
       เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกต้อง  
 
 
(นายธีรวัฒน์   บุญสม) 
หัวหน้าส่วนวิจัยเกียรติคุณ 
 



แบบ วช ๑ จ/๑ 
 

ใบนําส่งเอกสารในการเสนอช่ือ 
ผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

------------------------------------------------------ 
 
๑. ใบนําส่งเอกสารในการเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ                

(แบบ วช ๑ จ/๑)  จํานวน ๑๐ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สําเนา ๙ ชุด)  
๒. ใบเสนอประวั ติและผลงานวิจัยของผู้ที่ สมควรไ ด้รับการเสนอช่ือใ ห้ เ ป็นนัก วิจัย ดี เ ด่นแห่งชาติ                   

(แบบ วช ๑ จ)  จํานวน ๑๐ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สําเนา ๙ ชุด) 
๓.   รายงานผลการวิจัยของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือฯ จํานวนเร่ืองละ ๕ ชุด พร้อม CD-ROM จํานวน ๕ แผ่น 

ได้แก่ 
  ๓.๑              
  ๓.๒              
  ๓.๓              
  ๓.๔              
  ๓.๕              
๔.  เอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ (เอกสารผลงานเด่น จํานวนไม่เกิน ๕ ผลงาน) จํานวน ๕ ชุด (ถ้ามี) และหาก        

เน้ือที่ระบุข้อมูลไม่เพียงพอก็สามารถเพ่ิมจํานวนหน้ากระดาษได้พร้อม CD-ROM จํานวน ๕ แผ่น ได้แก่ 
  ๔.๑              
  ๔.๒              
  ๔.๓              
  ๔.๔              
  ๔.๕              
๕.  ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
 
   ทั้งน้ี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
 
 
               

ลายมือช่ือผู้เสนอ.................................................................... 
          (...................................................................)  

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



          แบบ วช ๑ จ 
 

(ปกปิด) 
ใบเสนอประวัติและผลงานวิจัย 

ของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

--------------------------------------------------------------- 
 
ข้อ ๑  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
  ช่ือ...........................................................นามสกุล.........................................................อายุ.......................ปี 
  อาชีพ......................................................ตําแหน่ง.........................................................ระดับ.......................

 หน่วยงานที่สังกัด........................................................................................................................................... 
  หมายเลขโทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)............................หมายเลขโทรศัพท์เคลือ่นที่ (โปรดระบุ).............................. 
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail).................................................................................................................. 
  สถานที่ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยสะดวกที่สุด................................................................................................... 
  .....................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
ข้อ ๒  สาขาวิชาการที่เสนอช่ือให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ..................................................................................... 
ข้อ ๓  ประวัติการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อ ๔  ประวัติการทํางานและการทําวิจัย 
  ๔.๑  ประวัติการทํางาน................................................................................................................................. 
         ............................................................................................................................................................. 
  ๔.๒  ประวัติการทําวิจัย (ให้ระบุว่าเริ่มทําวิจัยในปีใดและทําการวิจัยหลักทางด้านใด) 
                 .............................................................................................................................................................. 
  ๔.๓  ผลงานวิจัยโดยสรุป............................................................................................................................... 
  ๔.๔  งานวิจัยในอนาคต................................................................................................................................. 
ข้อ ๕ ผลงานวิจัยซึ่งมีลักษณะตามข้อกําหนดข้อ ๓ (ระบุกลุม่วิชาการหรือสหวิทยาการด้วย) 
  ๕.๑  รายช่ือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย  
  ๕.๒  รายช่ือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ  

๕.๓  รายช่ือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ 
  ๕.๔  รายช่ือตําราที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศและพิมพ์ในต่างประเทศ 
  ๕.๕  รายช่ือผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างถึงในวารสารต่างประเทศ 

๕.๖  รายช่ือบทความ งานวิจัยที่ได้เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ โปรดระบุ Keyword          
ที่จะใช้ค้นหา (computer search) รวมทั้งแนบข้อมลูผลงานวิจัยของทา่นที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ด้วย 

ข้อ ๖   ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ         
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
 
 

/ข้อ ๗ ความคดิ... 
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ข้อ ๗  ความคิดริเริ่ม  และการอุทิศตนเพ่ือการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
          ....................................................................................................................................................................... 
ข้อ ๘  การได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการน้ัน 
  ๘.๑  ในประเทศ   
          ....................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ๘.๒  ต่างประเทศ    
          ....................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
ข้อ ๙  จริยธรรมและการปฏิบัติตนที่น่าเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอ่ืน 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
ข้อ ๑๐ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่วงการวิจัยและจากผลงานวิจัย 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
ข้อ ๑๑ ผลงานวิจัยในอนาคต 

 .......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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สําเนาถูกต้อง 

 
 (นางสาวสุกัญญา   ธีระกูรณเ์ลิศ) 
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการวิจัย 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 

(สําเนา) 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ
เรื่อง  การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรบัรางวัลสภาวิจัยแห่งชาต ิ: รางวัลผลงานวิจัย 

ประจําปี  ๒๕๕๕ 
…………………………………….………………. 

 
 

 ด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ และเพ่ือให้นโยบายน้ี
บรรลุผลสําเร็จด้วยดี  วช.  จึงได้จัดให้มีรางวัลสําหรับผลงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจําทุกปี 
 สําหรับปี ๒๕๕๕ น้ี  วช.  ได้กําหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัล      
สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี ๒๕๕๕ จัดทํารายละเอียดตามระเบียบฯ และข้อกําหนดฯ       
ของ  วช.   ในการเสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ที่แนบท้ายประกาศฯ 
ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕     
 ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  ส่วนวิจัยเกียรติคุณ  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เลขที่  ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ  ๕๑๖, ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๕๑  ได้ทุกวันในเวลาราชการ  หรือ  
www.nrct.go.th 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 
 

(ลงช่ือ)    สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ) 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (สําเนา) 
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจัย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
       

 
 
 

  ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจัยให้
เหมาะสมย่ิงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศในด้านการวิจัย คณะกรรมการ
บริหารสภาวิจัยแห่งชาติ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ ดังน้ี 

ข้อ  ๑   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ. 
๒๕๕๑” 

ข้อ  ๒   ให้ยกเลิก “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๒” 
และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ  ๓   ในระเบียบน้ี 
 “รางวัล” หมายถึง เงิน หรือสิ่งอ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัลผลงานวิจัยซึ่งได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติแล้ว 
 “ผลงานวิจัย” หมายถึง รายงานการวิจัยที่ เสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยจาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 “สาขาวิชาการ” หมายถึง สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งกําหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒   และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 “สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 “คณะบุคคล” (ตามข้อ ๔) หมายถึง คณะผู้วิจัย 
 “คณะบุคคล” (ตามข้อ ๖) หมายถึง คณะผู้ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  

ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญในผลงานของสาขาวิชาการน้ันๆ 
ข้อ  ๔   การเสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัลและการให้รางวัลมี  ดังน้ี 

 (๑) ผู้เสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัล  อาจเป็นบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานตามระเบียบน้ี 

 (๒) ลักษณะของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล และการให้รางวัล 
 ๑)  ไม่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหน่ึงของการรับปริญญา หรือวุฒิบัตรของผู้

ขอรับรางวัล 
 ๒) เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยผู้ขอรับรางวัลที่ทําในประเทศไทย หรือ อาจมี

บางส่วน หรือ ทั้งหมดที่ทําในต่างประเทศ  ผลงานวิจัยน้ันต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย  ทั้งน้ีคณะผู้วิจัย
อาจมีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 ๓) เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสม
อย่างย่ิง      มีความชัดเจน  มีประสิทธิผล  และเป็นผลงานวิจัยที่สําเร็จสมบูรณ์  ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว 
 
 

/ (๓)  การให้รางวัล … 
 



- ๒ - 
 
 

(๓)   การให้รางวัล 
 ให้จ่ายเ งินรางวัลแก่ผู้ วิจัยที่ ไ ด้รับรางวัล  และมอบเหรียญรางวัล  และ

ประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน  โดยมีรางวัลแต่ละสาขาวิชาการ  ดังน้ี 
 ๑)  รางวัลระดับดีเย่ียม หน่ึงรางวัล  รางวัลละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และเหรียญทอง 
 ๒)  รางวัลระดับดีเด่น   หน่ึงรางวัล    รางวัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  และเหรียญเงิน 
 ๓)  รางวัลระดับดี       สองรางวัล    รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  และเหรียญทองแดง 
 อน่ึง หากไม่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม รางวัลระดับดีเด่น และมีเงิน

รางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย แต่มีผลงานในลําดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล  ให้นําเงินรางวัลไปเพ่ิมจํานวนรางวัลใน
ระดับรองลงมาในสาขาน้ัน ๆ ได้  

ข้อ  ๕   หลักเกณฑ์การพิจารณา 
ผลงานวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑)  เป็นการคิดค้นขึ้นใหม่ มีแนวความคิดริเริ่ม หรือเพ่ิมองค์ความรู้ด้านวิชาการให้มากขึ้น

อย่างชัดเจน  เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือสังคมส่วนรวม  มีศักยภาพ  หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ผลดี 
(๒)  ก่อให้เกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม  หรือแก้ไขเพ่ิมเติม

ทฤษฎีเดิมในสาระสําคัญ 
(๓)  สร้างระเบียบวิธีวิจัย  หรือเครื่องมือวิจัยใหม่  หรือหักล้างระเบียบวิธีวิจัยเดิม

หรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสําคัญอย่างถูกต้อง 
(๔)  ค้นพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ์ การบริหาร การบริการ

ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงแก้ไขกระบวนวิธี 
หรือกรรมวิธีเดิมอย่างสําคัญ หรือมีสิทธิบัตร หรือมีอนุสิทธิบัตร 

ข้อ  ๖ การพิจารณาตัดสินและอนุมัติ 
 ให้คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  เป็นผู้พิจารณาช้ีขาดและอนุมัติให้รางวัล

โดยอาจต้ังคณะบุคคลขึ้นช่วยพิจารณา  และให้ความเห็น  และข้อเสนอแนะได้  
 ทั้งน้ี ผลการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็นที่สุด จะ

อุทธรณ์มิได้  และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลกระทําผิดจรรยาบรรณนักวิจัยในผลงานที่ได้รับ
รางวัล คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติสามารถพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไป
แล้วทั้งหมด 
 ข้อ  ๗   ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี  และมีอํานาจ
ออกข้อกําหนดสํานักงานว่าด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆท่ีเก่ียวข้องและไม่ขัดต่อระเบียบน้ีได้ตามความเหมาะสม 
 ข้อ  ๘   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ วันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๕๑ 

 
 (ลงช่ือ)             ธีระ   สูตะบุตร 

                                         (ศาสตราจารย์ ธีระ  สูตะบุตร) 
                                         ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 

 
 

สําเนาถูกต้อง 
 

 
 

(นายธีรวัฒน์  บุญสม) 
หัวหน้าส่วนวิจัยเกียรติคุณ 



(สําเนา) 
 

ข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ในการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

       
 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติในการเสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัยเป็นไปโดยเรียบร้อย            
อาศัยระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ   จึงออกข้อกําหนด ดังน้ี 
 ข้อ  ๑ ให้ยกเลิกข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการเสนอผลงานวิจัย  เพ่ือ
ขอรับรางวัลผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๓  ฉบับประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓ 
 ข้อ  ๒  ผู้เสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัล จะต้องจัดทําเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลงานวิจัยตามแบบที่กําหนดแล้วส่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตาม
ประกาศสํานักงานฯ เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัย  ประจําปี  ดังน้ี 
 (๑) ใบนําส่งเอกสารในการเสนอผลงานวิจัย เพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัย ตามแบบ  วช.
๑ ข  จํานวน ๑๕ ชุด 
 (๒) ใบเสนอผลงานวิจัย เพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัยตามแบบ วช. ๒ ข  จํานวน ๑๕  ชุด 
 (๓) บทคัดย่อผลงานวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน ๑๕ ชุด 
 (๔) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  จํานวน  ๗  ชุด 
 (๕) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย ในกรณีที่เป็นผลงานวิจัยจากงานใน
หน้าที่ของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยได้รับการยินยอมจาก
หัวหน้าหน่วยงานในสงักัด ตามแบบ วช.๓ ข 
 (๖) สิ่งพิมพ์ วารสาร เอกสารอ่ืน หรือสําเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยไว้      
จํานวน  ๗  ชุด 
 (๗) เอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ จํานวน ๗ ชุด 
 ทั้งน้ี  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ส่งคืนเอกสารต่างๆ 
ตามข้อ ๒  แก่ผู้เสนอผลงานวิจัยที่ขอรับรางวัลผลงานวิจัย 
 ข้อ ๓ สาขาวิชาการที่ทําการวิจัยให้ระบุว่าอยู่ในสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติสาขาใด   
ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์
และสถิติ  ฟิสิกส์  ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลกและอวกาศ  ธรณีวิทยา  อุทกวิทยา  สมุทรศาสตร์  
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
/ (๒) สาขาวิทยาศาสตร์ ... 

 
 



- ๒ - 
 
 
 (๒) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตร์  สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย์  พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์  และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๓) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี  
ชีวเคมี    เคมีอุตสาหกรรม   อาหารเคมี   เคมีโพลิเมอร์    เคมีวิเคราะห์   ปิโตรเคมี    เคมีสิ่งแวดล้อม  เคมี
เทคนิค  นิวเคลียร์เคมี   เคมีเชิงฟิสิกส์   เคมีชีวภาพ   เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์   เภสัชอุตสาหกรรม   เภสัช
กรรม  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  เครื่องสําอาง  เภสัชเวท  เภสัชชีวภาพ  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 (๔) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ทรัพยากรพืช การป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช  ทรัพยากรสัตว์  ทรัพยากรประมง  ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตร  อุตสาหกรรม
เกษตร  ระบบเกษตร  ทรัพยากรดิน  ธุรกิจดินการเกษตร  วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร  สิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตร  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๕)   สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๖)   สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี  
ศิลปกรรม ภาษา  สถาปัตยกรรม  ศาสนา  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๗) สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน
กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ  และอ่ืน 
ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 (๘)   สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   นโยบายศาสตร์  อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันทางการเมือง  ชีวิตทางการเมือง  สังคม
วิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความ
มั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๙) สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์  
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๑๐)  สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์
มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม  มนุษย
นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาค
ระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๑๑) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุม่วิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม  การสื่อสารด้วยดาวเทียม  การส่ือสารเครือข่าย  การสํารวจและรับรู้จากระยะไกล  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์  เทคนิคพิพิธภัณฑ์และ
ภัณฑาคาร  และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

/ (๑๒) สาขาการศึกษา ... 



- ๓ - 
  
 
 (๑๒)  สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน     
การวัดและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 ข้อ  ๔ ข้อกําหนดน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 
 

 (ลงช่ือ)            อานนท ์  บุณยะรัตเวช 
(ศาสตราจารย์ อานนท์   บุณยะรัตเวช) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
สําเนาถูกต้อง 

 
 

(นายธีรวัฒน์  บุญสม) 
หัวหน้าส่วนวิจัยเกียรติคุณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ วช. ๑ ข 
 

 

ใบนําส่งเอกสารในการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัย 
----------------------------------------- 

 
 

ชื่อผลงานวจิัย  ................................................................................................................................................................... 
ได้จัดส่งเอกสาร  จํานวนอย่างละ ๑๕ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด  สําเนา ๑๔ ชุด)  และเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอรับรางวัลฯ  ดงันี ้
  ๑.   ใบนําส่งเอกสารในการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัย (แบบ วช. ๑ ข)  จาํนวน ๑๕ ชุด 
  ๒.   ใบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจยั  (แบบ วช. ๒ ข)  จํานวน ๑๕ ชุด 
  ๓.   บทคัดย่อผลงานวิจัย  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน ๑๕ ชุด 
  ๔.   รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นชื่อเดียวกับช่ือผลงานตามแบบ วช. ๒ ข  ข้อ ๑   จาํนวน ๗ เล่ม 
   ๕.   หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย  ในกรณีทีเ่ป็นผลงานวิจัยจากงานในหน้าที่ของบุคคล   
        คณะบุคคล  นิติบุคคล   หรือหน่วยงานภาครฐับาลและภาคเอกชน  โดยไดร้บัการยินยอมจากหัวหน้า     
        หน่วยงานในสังกัด  (แบบ วช. ๓ ข)  และหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  จํานวน ๑๕ ชดุ 
  ๖.   ส่ิงพิมพ์  วารสาร  เอกสารอื่น  หรือสําเนาส่ิงพิมพ์ที่ได้ลงพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  จํานวนอย่างละ ๗ ชุด 
        (หากเน้ือทีร่ะบขุ้อมูลไม่พอก็สามารถเพิ่มจาํนวนหน้ากระดาษได้)  ได้แก ่
         ๖.๑ ส่ิงพิมพ ์
      ๖.๑.๑  ................................................................................................................................................... 
      ๖.๑.๒  ................................................................................................................................................... 
        ๖.๒ วารสาร 
      ๖.๒.๑  ................................................................................................................................................... 
      ๖.๒.๒  ................................................................................................................................................... 
         ๖.๓ เอกสารอื่น ๆ 
      ๖.๓.๑  ................................................................................................................................................... 
      ๖.๓.๒  ................................................................................................................................................... 
  ๗.   ข้อมูลการอ้างองิ (Citation) ผลงานวิจัยของท่านที่เสนอขอรับรางวัลในครั้งนีท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 
        และ เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จํานวนอย่างละ ๗ ชุด (หากเนื้อที่ระบขุ้อมูลไม่พอก็สามารถเพิ่มจํานวนหน้า 
        กระดาษได้)  ได้แก ่  
        ๗.๑  .............................................................................................................................................................. 
        ๗.๒  .............................................................................................................................................................. 
  ๘.   ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
 
   ทั้งนี้   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
 
 
              ลายมือชื่อผู้ส่งเอกสาร ............................................................................... 
                     (............................................................................)  
                      วันที ่......... เดือน ......................... พ.ศ. ............ 
 

 
 



แบบ วช. ๒ ข 
ใบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัย 

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
ข้อ ๑  ชื่อผลงานวิจัยซึง่ตรงกับใบนําส่งแบบ วช. ๑ ข  (ภาษาไทย).......................................................................... 
            .......................................................................................................................................................................  
            (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................................... 
ข้อ ๒    สาขาวิชาการที่เสนอขอรับรางวลั  (ระบุชื่อสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ) 
            ...................................................................................................................................................................... 
ข้อ ๓    การตพีิมพ์เผยแพร่หรือการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
            ...................................................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................................... 
ข้อ ๔    ประวัติของผู้วิจยัและ / หรือคณะผู้วิจัย  (รวมมีผู้วิจัยทัง้หมด...........คน)   และลายมือช่ือในทา้ยข้อ ๗    
 ขอให้ตรวจสอบให้ตรงกับจํานวนผู้วิจัยในข้อ ๔ 
           ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ นามสกุล ................................................................  
            Name (Mr./Mrs./Miss.) ...............................................  Surname ............................................................ 
            คุณวุฒิ ............................................................................................................................................................ 
            อาชีพ........................................................................  ตําแหน่ง  .................................................................... 
            หน่วยงานที่สังกัด  .......................................................................................................................................... 
            ....................................................................................................................................................................... 
            รหัสไปรษณีย์ ............................  หมายเลขโทรศัพท์ .................................................................................... 
            ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   ................................................................................................................ 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้  ............................................................................................................................................. 
            ...................................................................................................................................................................... 
            รหัสไปรษณีย์ ............................  หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................................... 
            หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนที่  .......................................................................................................................... 
          ผลงานวิจัยที่เคยทํามาแล้ว    .......................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................................... 
ข้อ ๕   ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานวิจัยทีเ่สนอขอรับรางวัล 
           (๑)  ความสําคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัย  ................................................................................................. 
            ........................................................................................................................................................................ 
          (๒)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง  ................................................................................................... 
            ........................................................................................................................................................................ 
  (๓)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ........................................................................................................................ 
            ......................................................................................................................................................................... 
  (๔)  ระเบียบวิธวีิจัย .........................................................................................................................................  
            ........................................................................................................................................................................ 
 

/ (๕) ขอบเขต ... 



- ๒ - 
           
 
  (๕)  ขอบเขตของการวิจยั ...............................................................................................................................  
            ........................................................................................................................................................................ 
            (๖)  ระยะเวลาการทําวิจัย ..................ปี  ............... เดือน   
        ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ...........  ถงึวันที่ ......... เดอืน ....................... พ.ศ. ........... 
  (๗)  สถานที่ทําการวจิัย  ทดลอง  หรือเก็บข้อมูล  ...........................................................................................  
            ......................................................................................................................................................................... 
  (๘)  งบประมาณที่ใชใ้นการวิจยั  ระบุสถาบันที่ใหทุ้นอุดหนุนการวจิัยด้วย ..................................................... 
            ......................................................................................................................................................................... 
  (๙)  สรุปผลการวิจัย  .......................................................................................................................................  
            ......................................................................................................................................................................... 
  (๑๐) ประโยชนท์ี่ได้รับจากการวิจัย ..................................................................................................................  
ข้อ ๖    ระบุชื่อบุคคลหรือสถาบันที่อ้างถึง  ซึง่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ ๓ ชื่อ 
            ........................................................................................................................................................................ 
            ........................................................................................................................................................................ 
            ........................................................................................................................................................................ 
ข้อ ๗   ขอให้ลงลายมือชื่อในขอ้ ๗ นี้  ให้ครบถ้วนและถูกตอ้งตามชื่อ - นามสกุล  ในขอ้ ๔ 
 
  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถกูตอ้งทกุประการ และผลงานวิจัยนี้ไม่เป็นวิทยานพินธ ์
 
 
 

    ลายมือช่ือหัวหน้าผู้วิจัย ................................................................................ 
                                               (..............................................................................)  
                              วันที ่ ........... / ................................ / ................ 

 
    ลายมือช่ือผู้ร่วมวิจัย ................................................................................... 

                                               (..............................................................................)  
                              วันที ่ ........... / ................................ / ................ 
 

    ลายมือช่ือผู้ร่วมวิจัย ................................................................................... 
                                               (..............................................................................)  
                              วันที ่ ........... / ................................ / ................ 

 
                          ฯลฯ 
 
 



คําชี้แจงประกอบแบบ  วช. ๒ ข 
----------------------------------------------- 

 
 

ข้อ ๑ ระบุช่ือผลงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ข้อ ๒ ระบุช่ือสาขาวิชาการที่ทําการวิจัยว่าอยู่ในสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาการใด  ดังต่อไปน้ี 
        (๑)  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  ฟิสิกส์  
  ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลกและอวกาศ   ธรณีวิทยา   อุทกวิทยา   สมุทรศาสตร์   
  อุตุนิยมวิทยา  ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๒)    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  วิทยาศาสตร์การแพทย์  แพทยศาสตร์
  สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย์  พยาบาลศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  สังคมศาสตร์การแพทย์  
  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
 (๓)    สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมี -
  อุตสาหกรรม  อาหารเคมี  เคมีโพลิเมอร์  เคมีวิเคราะห์  ปิโตรเคมี  เคมีสิ่งแวดล้อม  เคมีเทคนิค  
  นิวเคลียร์เคมี  เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมีชีวภาพ  เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์  เภสัชอุตสาหกรรม  
  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  เครื่องสําอาง  เภสัชเวช  เภสัชชีวภาพ  และอ่ืน ๆ  
  ที่เก่ียวข้อง 
 (๔)    สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา    ประกอบด้วยกลุ่มวิชา    ทรัพยากรพืช   การป้องกันกําจัด - 
 ศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์  ทรัพยากรประมง  ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตร    
 อุตสาหกรรมการเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเคร่ืองจักรกล - 
 การเกษตร  สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๕)    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมวิจัย  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๖)    สาขาปรัชญา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ปรัชญา  ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  วรรณคดี  ศิลปกรรม   
 ภาษา  สถาปัตยกรรม  ศาสนา  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๗)    สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  กฎหมายอาญา  กฎหมายเศรษฐกิจ  กฎหมายมหาชน  
  กฎหมายเอกชน  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมายวิธีพิจารณาความ   
  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๘)    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
 นโยบายศาสตร์   อุดมการณ์ทางการเมือง   สถาบันทางการเมือง   ชีวิตทางการเมือง   สังคมวิทยา 
                ทางการเมือง  ระบบการเมือง  ทฤษฎีการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร์  มติสาธารณะ  ยุทธศาสตร์  
 เพ่ือความม่ันคง  เศรษฐศาสตร์การเมือง  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๙)  สาขาเศรษฐศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  เศรษฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์  บริหารธุรกิจ   
   การบัญชี   และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 (๑๐)   สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์  มานุษยวิทยา จิตวิทยา -
   สังคม ปัญหาสังคมและสังคมสังเคราะห์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยา -    
   และนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาค 

                 ระหว่างเพศ  คติชนวิทยา  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
 
 

                  / (๑๑) สาขา... 



- ๒ - 
 
 

 (๑๑)  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  
  โทรคมนาคม  การส่ือสารด้วยดาวเทียม  การส่ือสารเครือข่าย  การสํารวจและรับรู้ระยะไกล
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์   เทคนิค   
  พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร   และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๑๒)   สาขาการศึกษา    ประกอบด้วยกลุ่มวิชา    พ้ืนฐานการศึกษา   หลักสูตรและการสอน   การวัด 
  และการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
  การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๓ ระบุว่าผลงานวิจัยน้ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือมีการสอนในที่ประชุมวิชาการใดบ้าง 
ข้อ ๔ ระบุรายละเอียดเก่ียวกับผู้วิจัยและ / หรือคณะผู้วิจัยทุกคน   ได้แก่    ช่ือ   นามสกุล   ทั้งภาษาไทย   
 และภาษาอังกฤษ  คุณวุฒิ  อาชีพ  ตําแหน่ง  หน่วยงานท่ีสังกัด  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่ถาวร
 พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก 
ข้อ ๕ ระบุรายละเอียดเก่ียวกับผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัล 
        (๑) แสดงแนวความคิดพ้ืนฐานหรือปัญหาและอุปสรรคทางวิชาการที่มีความสําคัญหรือมีความจําเป็น
  ที่ได้ทําการวิจัยเรื่องน้ี 

(๒)    กล่าวถึงความเก่ียวเนื่องและความสัมพันธ์ของผลงานวิจัยน้ีกับผลงานวิจัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศ  
  และต่างประเทศว่าเคยมีใครทําวิจัยมาแล้ว  ทําที่ไหน  เมื่อไร  ก้าวหน้าไปแค่ไหน ฯลฯ  และ
  เอกสารอ้างอิง 

(๓)    แสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน  เรียงตามลําดับความสําคัญเป็นข้อ ๆ  
 แต่ละข้อ  อธิบายว่าทําไมจึงเลือกวัตถุประสงค์น้ัน ๆ มีความสําคัญหรือน่าสนใจอย่างไร 
(๔)    ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้  ได้แก่ 

ก. ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล อธิบายอย่างชัดเจนว่า เก็บข้อมูลโดยวิธีใด อย่างไร และทําไมจึง
เลือกใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 

ข. ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์และตีความข้อมูลอย่างละเอียด 
(๕) ระบุขอบเขตของการวิจัยอย่างชัดเจนว่าครอบคลุมถึงอะไรบ้าง 
(๖)    ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย 
(๗)    ระบุสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทําการวิจัยให้ชัดเจน  โดยระบุสถานที่ที่ทําการทดลองหรือสถานที่เก็บ ข้อมูล
ว่าอยู่ที่ใด  พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วยว่าเหตุใดจึงเลือกสถานที่ดังกล่าว 

(๘) ระบุจํานวนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย  ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย  และ
 ช่ือสถาบันที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้วย 

(๙) สรุปผลการวิจัยอย่างชัดเจน  โดยระบุว่าผลการวิจัยที่ได้เป็นอย่างไร  สอดคล้องกับสมมติฐาน
 ในการวิจัยที่ต้ังไว้หรือไม่ 

(๑๐)  ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยโดยละเอียด  ตลอดจนการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้ง
 ในด้านวิชาการ  และในด้านที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ข้อ ๖ ระบุช่ือบุคคลหรือสถาบันอ้างอิง พร้อมสถานที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ๓ ช่ือ   
ข้อ ๗ ลงลายมือช่ือ  คณะผู้ดําเนินการวิจัยทุกคน  เพ่ือให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนักวิจัย  พร้อมทั้งขอให้ ระบุ 
         วัน เดือน ปี  ที่เสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัล ฯ 

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



แบบ วช. ๓ ข 
 

หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย 
 
 

 ช่ือ  (นาย / นาง / นางสาว)  ......................................... นามสกุล .......................................................  
อาชีพ ............................................................................  ตําแหน่ง  ................................................................... 
หน่วยงานที่สังกัด  ............................................................................................................................................... 
ยินยอมให้ นาย / นาง / นางสาว)  .......................................... นามสกุล ...........................................................  
อาชีพ ..............................................................................  ตําแหน่ง  ................................................................ 
หน่วยงานที่สังกัด  ............................................................................................................................................. 
ซึ่งเป็นผู้วิจัย  เรื่อง  “......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................” 
เสนอผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวเพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัย  ประจําปี  ๒๕๕๔  จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ   และไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้วิจัยได้รับรางวัล   หากผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวได้รับรางวัล 
    
  ทั้งน้ี  ผลงานวิจัยดังกล่าวมิได้เป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหน่ึงของการรับปริญญา  หรือ  วุฒิบัตร             
 
   ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
  
 
 

       (ลงช่ือ)  ........................................................................... 
                     (........................................................................)  
                              วันที ่.......... / .............................. / ............... 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ๑  กรณผีลงานวิจัยที่เป็นส่วนของราชการและ / หรือใช้เวลาราชการในการทําวิจัยให้ขออนุญาต 
                    ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้ลงนาม  เช่น  อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน         
                    อธิบดี  รองอธิบดี  หรือตําแหน่งเทียบเทา่  เป็นต้น 
       ๒  กรณีผลงานวิจัยได้รับการว่าจ้างให้ทําวิจัยให้ขออนุญาตผู้ว่าจ้างให้ยินยอมด้วย โดยใช้ 
           แบบ วช. ๓ ข  จัดทําขึ้นมาอีก ๑ ฉบับ 
                         



หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
 

 
 ช่ือ  (นาย / นาง / นางสาว)  ......................................... นามสกุล .......................................................  
อาชีพ ............................................................................  ตําแหน่ง  .................................................................... 
หน่วยงานที่สังกัด  ............................................................................................................................................... 
ยินยอมให้ (นาย / นาง / นางสาว)  .......................................... นามสกุล ..........................................................  
อาชีพ ..............................................................................  ตําแหน่ง  .................................................................. 
หน่วยงานที่สังกัด  ............................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้วิจัย  เรื่อง  “........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................” 
เสนอผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวเพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัย  ประจําปี  ๒๕๕๔  จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ   และไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้วิจัยได้รับรางวัล   หากผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวได้รับรางวัล 
           
   ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
 
 

       (ลงช่ือ)  ........................................................................... 
                     (........................................................................)  
                              วันที ่.......... / .............................. / ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    ผู้ลงช่ือในหนังสือ  คือ  ผู้บังคับบัญชาระดับสูง   ได้แก่   อธิการบดี   รองอธิการบดี   คณบดี   
                รองคณบดี   ผูอํ้านวยการสถาบัน  หรือตําแหน่งเทียบเท่า  เป็นต้น 
 
 
 
 



สําเนาถูกต้อง 

 
 (นางสาวสุกัญญา   ธีระกูรณเ์ลิศ) 
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการวิจัย 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 

 
(สําเนา) 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ
เรื่อง  การเสนอวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาต ิ:  

รางวัลวิทยานิพนธ์  ประจําปี  ๒๕๕๕ 
…………………………………….………………. 

 
 ด้วย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกที่มีลักษณะของการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ  ดังน้ัน  เพ่ือให้นโยบายน้ีบรรลุผลสําเร็จ
ด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลสําหรับวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจําทุกปี 
 สําหรับปี  ๒๕๕๕  น้ี  วช.  ได้กําหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) 
เพ่ือขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี ๒๕๕๕  จัดทํารายละเอียดตามระเบียบฯ   และ
ข้อกําหนดฯ  ของ  วช.  ในการเสนอวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)    เพ่ือขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : 
รางวัลวิทยานิพนธ์  ที่แนบท้ายประกาศฯ  ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕     
 ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  ส่วนวิจัยเกียรติคุณ  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เลขที่  ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ  ๕๑๖, ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๕๑  ได้ทุกวันในเวลาราชการ  หรือ  
www.nrct.go.th 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 
 

(ลงช่ือ)    สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ) 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
(สําเนา) 

ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

       
 

      ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเย่ียม          
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศในการวิจัย  คณะกรรมการบริหาร
สภาวิจัยแห่งชาติ  จึงมีมติให้วางระเบียบไว้  ดังน้ี 

ข้อ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๑” 

ข้อ  ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒”    
และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ  ๓  ในระเบียบน้ี 
 “รางวัล” หมายถึง เงิน  และประกาศนียบัตรเกียรติคุณที่มีช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้เป็น

รางวัลวิทยานิพนธ์ในแต่ละสาขาวิชาการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติแล้ว 
 “วิทยานิพนธ์” หมายถึง วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของผู้ได้รับปริญญาเอกที่เสนอ

ขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 “สาขาวิชาการ” หมายถึง สาขาวิชาการของสภาวิจ ัยแห่งชาติ  ซึ ่งกําหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๒   และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 “สํานักงาน” หมายถึง   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 “คณะบุคคล” หมายถึง  คณะผู้ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ประสบการณ์ 
และมีความเช่ียวชาญในผลงานของสาขาวิชาการน้ันๆ 

ข้อ  ๔  การเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับรางวัลและการให้รางวัล 
 (๑)  ผู้เสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับรางวัล  อาจเป็นบุคคล  นิติบุคคล  หรือหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  โดยปฏิบัติตามข้อกําหนดสํานักงานตามระเบียบน้ี 
 (๒)  ลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล และการให้รางวัล 

  ๑)  เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย 
   ๒)  เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบัน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ซึ่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้วย้อนหลัง       
ไม่เกิน ๕ ปี) 

  ๓)  เป็นวิทยานิพนธ์ที ่ม ีคุณภาพอยู ่ในระดับดีมาก  ใช้วิธ ีว ิเคราะห์ หรือ
สังเคราะห์ที่เหมาะสมยิ่ง มีความชัดเจน มีประสิทธิผล และต้องมีศักยภาพสูงต่อการนําไปใช้ในอนาคต เป็น
ผลงานที่สําเร็จสมบูรณ์  และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับการตีพิมพ์แน่นอนในวารสาร
ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว 

 
 
 
 

/(๓)  การให้รางวัล… 
 
 
 



 
       - ๒ - 

 
(๓)  การให้รางวัล 

  ให้จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ทําวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินให้ได้รางวัลพร้อมกับมอบ
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยในประกาศนียบัตรเกียรติคุณให้ระบุช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ  
แต่งต้ังจากสถาบันการศึกษาให้ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนํา  และควบคุมการจัดทําวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล  และให้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้รับโล่เพ่ือประกาศเกียรติคุณด้วย   โดยมีรางวัลแต่ละสาขาวิชาการ  ดังน้ี                      

  ๑)  รางวัลระดับดีเย่ียม    หน่ึงรางวัล รางวัลละ     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๒)  รางวัลระดับดีเด่น     หน่ึงรางวัล รางวัลละ       ๗๐,๐๐๐    บาท    
  ๓)  รางวัลระดับดี          สองรางวัล  รางวัลละ       ๕๐,๐๐๐    บาท 
  อน่ึง  หากไม่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม  รางวัลระดับดีเด่น และมีเงิน

รางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย  แต่มีผลงานในลําดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล  ให้นําเงินรางวัลไปเพ่ิมจํานวนรางวัลใน
ระดับรองลงมาในสาขาน้ัน ๆ ได้ 

ข้อ  ๕  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วิทยานิพนธ์ที่สมควรได้รับรางวัลต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ใช้วิธีวิเคราะห์หรือ

สังเคราะห์ที่เหมาะสมย่ิง  มีความชัดเจน  มีประสิทธิผล  และต้องมีศักยภาพสูงต่อการนําไปใช้ในอนาคต เป็น
ผลงานที่สาํเร็จสมบูรณ์  และต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

 (๑)  ต้องเป็นเรื่องที่แสดงความคิดริเริ่มไม่ซ้ํากับงานทางวิชาการระดับวิทยานิพนธ์  ตํารา 
หรือกรรมวิธีที่เคยมีผู้เสนอแล้ว 

 (๒)  ต้องมีการต้ังสมมติฐานที่ต้องการพิสูจน์ หรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ไว้ชัดเจน 
 (๓)  ต้องเลือกใช้วิธีการวิจัยและเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับการหาข้อมูลมาพิสูจน์

สมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 (๔)  ต้องมีการเสนอผลงานที่ถูกระเบียบและแบบแผนของการเสนอวิทยานิพนธ์ มีการใช้

ภาษา หรือการเสนอข้อมูลที่ชัดเจน 
 (๕)  ต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 
 (๖)  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างน้อย ๑ ข้อ ดังน้ี 

  ๑)  ก่อให้เกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
ทฤษฎีเดิมในสาระสําคัญอย่างถูกต้อง 

  ๒)  สร้างระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม่ หรือหักล้างระเบียบวิธี
วิจัยเดิม  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสําคัญ 

  ๓)  ค้นพบกระบวนวิธี  หรือกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ์ การบริหาร การบริการ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ หรือปรับปรุงแก้ไขกระบวนวิธี  หรือ
กรรมวิธีเดิมอย่างสําคัญและถูกต้องเหมาะสม 

ข้อ  ๖  การพิจารณาตัดสินและอนุมัติ 
 ให้คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาช้ีขาดและอนุมัติให้รางวัล โดย

อาจต้ังคณะบุคคลขึ้นช่วยพิจารณาและให้ความเห็น  และข้อเสนอแนะได้ 
 
 
 

/ ทั้งน้ี … 
 
 
 



 
 

- ๓ - 
 
 ทั้งน้ี ผลการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็นที่สุด จะ

อุทธรณ์มิได้  และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลกระทําผิดจรรยาบรรณนักวิจัยในผลงานที่ได้รับ
รางวัล  คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติสามารถพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับ
ไปแล้วทั้งหมด 

ข้อ  ๗   ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจออก
ข้อกําหนดสํานักงานว่าด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆท่ีเก่ียวข้องและไม่ขัดต่อระเบียบน้ีได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ  ๘  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
   

               ประกาศ  ณ  วันที่   ๒   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

                (ลงช่ือ)       ธีระ   สูตะบุตร 
                (ศาสตราจารย์ ธีระ  สูตะบุตร) 
          ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําเนาถูกต้อง 
 
(นายธีรวัฒน์  บุญสม) 
หัวหน้าส่วนวิจัยเกียรติคุณ 
 
 
 
 
 

 



 

(สําเนา) 
ข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

ในการเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
       

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติในการเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์เป็นไปโดยเรียบร้อย  อาศัย
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๑  ข้อ ๗ เลขาธิการคณะกรรมการ              
วิจัยแห่งชาติ  จึงออกข้อกําหนด   ดังน้ี 
 ข้อ ๑  ให้ยกเลิกข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการเสนอวิทยานิพนธ์                  
เพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓   ฉบับประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓ 
 ข้อ ๒  ผู้เสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับรางวัลจะต้องจัดทําเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ 
ตามแบบที่กําหนดแล้วส่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามประกาศสํานักงานฯ 
เรื่อง  การเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี  ดังน้ี 
  (๑)   ใบนําส่งเอกสารในการเสนอวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามแบบ      
วช. ๑ ว  จํานวน  ๑๕ ชุด        
  (๒)   ใบเสนอวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วช. ๒ ว จํานวน ๑๕ ชุด 
  (๓) บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน ๑๕ ชุด 
  (๔) วิทยานิพนธ์  จํานวน ๗ เล่ม 
  (๕) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกหรือหนังสือรับรองว่าสําเร็จการศึกษา            
จํานวน ๗ ชุด 
  (๖) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนิติบุคคล 
หน่วยงานภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน  โดยได้รับการยินยอมจากอธิการบดี  คณบดี  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ตามแบบ วช. ๓ ว 
  (๗) สิ่งพิมพ์ วารสาร เอกสารอ่ืน หรือสําเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้พิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ไว้          
จํานวน ๗ ชุด 
  (๘) เอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ จํานวน ๗ ชุด 
  ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ส่งคืนเอกสารต่างๆ      
ตามข้อ ๒ แก่ผู้เสนอวิทยานิพนธ์ที่ขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ ๓  สาขาวิชาการท่ีทําการวิจัยให้ระบุว่าอยู่ในสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาใด 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา 
ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

/ (๒) สาขา ... 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
 (๒) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตร์  สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย์  พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์  และอื่น 
ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๓) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี  
ชีวเคมี    เคมีอุตสาหกรรม   อาหารเคมี   เคมีโพลิเมอร์    เคมีวิเคราะห์   ปิโตรเคมี    เคมีสิ่งแวดล้อม  เคมี
เทคนิค  นิวเคลียร์เคมี   เคมีเชิงฟิสิกส์   เคมีชีวภาพ   เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์   เภสัชอุตสาหกรรม   เภสัช
กรรม  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  เครื่องสําอาง  เภสัชเวท  เภสัชชีวภาพ  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๔) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ทรัพยากรพืช การป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช  ทรัพยากรสัตว์  ทรัพยากรประมง  ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร  อุตสาหกรรม
เกษตร  ระบบเกษตร  ทรัพยากรดิน  ธุรกิจดินการเกษตร  วิศวกรรมและเคร่ืองจักรกลการเกษตร  สิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตร  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๕)   สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๖)   สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี  
ศิลปกรรม ภาษา  สถาปัตยกรรม  ศาสนา  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๗) สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนกฎหมาย
อาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ  และอ่ืน ๆ  ที่
เก่ียวข้อง 
 (๘)   สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   นโยบายศาสตร์  อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันทางการเมือง  ชีวิตทางการเมือง  สังคม
วิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความม่ันคง 
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๙) สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์  
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๑๐)  สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์มานุษยวิทยา 
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม  มนุษยนิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชน
วิทยา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๑๑) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุม่วิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม  การสื่อสารด้วยดาวเทียม  การส่ือสารเครือข่าย  การสํารวจและรับรู้จากระยะไกล  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์  เทคนิคพิพิธภัณฑ์และ
ภัณฑาคาร  และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

/ (๑๒) สาขาการศึกษา ... 
 

 
 



 
- ๓ - 

 
  (๑๒) สาขาการศึกษา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน                
การวัดและการประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว 
การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ  ๔  ข้อกําหนดน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

                   (ลงช่ือ)             อานนท์   บุณยะรัตเวช 
                                         (ศาสตราจารย์ อานนท์   บุณยะรัตเวช) 
                                          เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นายธีรวัฒน์    บุญสม) 
หัวหน้าส่วนวิจัยเกียรติคุณ 



 
แบบ วช.  ๑ ว 

 
ใบนําส่งเอกสารในการเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ 

----------------------- 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………………………… 
ได้จัดส่งเอกสาร  จํานวนอย่างละ  ๑๕  ชุด  (ตัวจริง  ๑  ชุด  สําเนา  ๑๔  ชุด)  และเอกสารต่างๆ เพ่ือขอรับรางวัลฯ 
ดังน้ี 

๑. ใบนําส่งเอกสารในการเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ (แบบ วช. ๑  ว)  จํานวน ๑๕ ชุด 
๒. ใบเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์  (แบบ  วช.  ๒ ว)  จํานวน  ๑๕  ชุด 
๓. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน ๑๕  ชุด 
๔. วิทยานิพนธ์  จํานวน  ๗  เล่ม 
๕. สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกหรือหนังสือรับรองว่าสําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๑๕  ชุด   
๖. หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐบาล 

หรือภาคเอกชน  โดยได้รับการยินยอมจากอธิการบดี  คณบดี หรือ ตําแหน่งที่เทียบเท่า  
(แบบ วช. ๓ ว)  จํานวน ๑๕ ชุด  (ฉบับจริง  ๑  ชุด  สําเนา  ๑๔  ชุด) 

๗. สิ่งพิมพ์ วารสาร เอกสารอ่ืน หรือสําเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้ลงพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมีหนังสือตอบรับแล้ว  
 จํานวนอย่างละ ๗  ชุด  (หากเน้ือที่ระบุข้อมูลไม่พอก็สามารถเพ่ิมจํานวนหน้ากระดาษได้)  ได้แก่ 
 ๗.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ๗.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ๗.๓ …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
๘.  ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) วิทยานิพนธ์ของท่านในคร้ังน้ี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเอกสาร              
     ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  จํานวนอย่างละ ๗ ชุด (หากเน้ือที่ระบุข้อมูลไม่พอก็สามารถเพ่ิมจํานวนหน้ากระดาษได้)  
 ได้แก่ 

๘.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 
๘.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
๘.๓ ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..…. 

๙.  ข้อมูลอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
   ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
      
 
 

                                                          ลายมือช่ือผู้ส่งเอกสาร ………………………………..…….…………… 
                                             (………………….………..………………….) 
                     วันที่ ….….  เดือน ……………….… พ.ศ. …………. 
 
 
 
 
 



แบบ วช.  ๒ ว 
 

ใบเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ 
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

--------------------------- 
 
ข้อ ๑ ช่ือวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………….……………………... 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                     (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………..…..……..………. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อ ๒ สาขาวิชาการที่เสนอขอรับรางวัล (ระบุช่ือสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ) 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     
ข้อ ๓ การตีพิมพ์เผยแพร่หรือการเสนอวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อ ๔ ประวัติของผู้ทําวิทยานิพนธ์ 
        ช่ือ  (นาย/นาง/นางสาว)  …………………………………………………นามสกุล ………………………………….……….….. 
        Name (Mr. / Mrs. / Miss) ……………………………………………..Surname …………………………………….………. 
        สัญชาติ ………………………………………………………………………………………………..………………………………….…….. 
        คุณวุฒิ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        อาชีพ ……………………………………………………….……….. ตําแหน่ง ………………………………………..…………….…… 
        หน่วยงานที่สังกัด ……………………………………………………………………………………………………………………...……. 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        รหัสไปรษณีย์ ………………………..………. หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………….……………………. 
        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)…………………………………………………………………………………..………….……..... 
        ที่อยู่ที่ติดต่อได้…………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        รหัสไปรษณีย์ ………………………………. หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………. 
        หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ………………………………………………………………………………………...……………………. 
ข้อ ๕ ประวัติการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก 
 

ปีที่สําเร็จ ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา สถาบันการศึกษา
การศึกษา  สาขาวิชา (วิชาเอก) ช่ือ ประเทศ
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

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

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

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

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

           
/ ข้อ ๖ ... 

 



 
- ๒ - 

 
ข้อ ๖ ระบุรายละเอียดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล  

 (๑) ความสําคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัยที่จัดทําเป็นวิทยานิพนธ์ …………………………………………..…………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…… 
 (๒) งานวิจัยที่เก่ียวข้องและเอกสารอ้างอิง ……………………………………………………………………..………………..... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (๓) วัตถุประสงค์ของการวิจัย …………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………..……………….............
 (๔) ระเบียบวิธีวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………………….… 
      …………………………………………………………………………………………………………………..………………...………….
 (๕) ขอบเขตของการวิจัย ………………………………………………………………………………………..…………….……….... 
             ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………... 
 (๖) ระยะเวลาทําการวิจัย ……………….……ปี……………..……เดือน 
             ต้ังแต่วันที่ …….… เดือน …………...…. พ.ศ. ……….…  ถึง  วันที่ …….…  เดือน …………..……พ.ศ. ………….. 
 (๗) สถานที่ทําการวิจัย  ทดลอง หรือเก็บข้อมูล …………………………………………………………………………………. 
             …………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
 (๘) งบประมาณที่ใช้ในการวิจัย  ระบุสถาบันที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้วย 
    ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 (๙) สรุปผลการวิจัย …………………………………………………………………………………………………………...……………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 (๑๐) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ………………………………………………………………………………………..…………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อ ๗ ประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

        ช่ือ  (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………..………….. นามสกุล ……………………………………………...……. 
        Name (Mr. / Mrs. / Miss) ……………………………..………..  Surname …………………….……………………….….. 
        สัญชาติ ………………………………. ตําแหน่งทางวิชาการ …………………………………..……………………………….....… 
        อาชีพ …………………………………. หน่วยงานที่สังกัด ………………………………………………….……………………….…. 
        ตําแหน่ง ……………………………………………………………………………………………….…………………………………….…. 
        สถานที่สามารถติดต่อได้ ……………………………………………………………………………………………………………..…... 
        หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………….……………  รหัสไปรษณีย์ …………………………………………..……. 
 
 
 

/ข้อ ๘ ระบุช่ือ … 
 
 



 
- ๓ - 

 
ข้อ ๘ ระบุช่ือบุคคลหรือสถาบันที่อ้างถึง  ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ๓ ช่ือ 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

           ทั้งน้ี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ                              

 
     ลายมือช่ือผู้ทําวิทยานิพนธ์  ………………….………………………....………… 
             (………………………………………………….) 
                      วันที่ ……….  เดือน …….….……… พ.ศ. ………...       
     ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ………………………………..………..……… 
            (…………………….………….……….……….) 
            วันที่ …….…  เดือน ……….….…… พ.ศ. ………... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําช้ีแจงประกอบแบบ  วช. ๒ ว 

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

ข้อ   ๑   ระบุช่ือวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ข้อ   ๒   ระบุช่ือสาขาวิชาการที่ทําการวิจัยว่าอยู่ในสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาการใด ดังต่อไปน้ี 

  (๑)    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  ฟิสิกส์ 
 ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลกและอวกาศ  ธรณีวิทยา  อุทกวิทยา  สมุทรศาสตร์        
 อุตุนิยมวิทยา  ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

  (๒)    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  วิทยาศาสตร์การแพทย์  แพทยศาสตร์ 
 สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย์  พยาบาลศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  สังคมศาสตร์การแพทย์ และ
 อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

  (๓)    สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  อนินทรีย์เคมี  อินทรีย์เคมี  ชีวเคมี เคมี-
  อุตสาหกรรม  อาหารเคมี   เคมีโพลิเมอร์  เคมีวิเคราะห์  ปิโตรเคมี  เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค  
  นิวเคลียร์เคมี  เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมีชีวภาพ  เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์  เภสัชอุตสาหกรรม  เภสัช-
  กรรม  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  เคร่ืองสําอาง  เภสัชเวท  เภสัชชีวภาพ  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  (๔)   สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ทรัพยากรพืช  การป้องกัน           
 กําจัดศัตรูพืช  ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง  ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 อุตสาหกรรมเกษตร  ระบบเกษตรทรัพยากรดิน  ธุรกิจการเกษตร  วิศวกรรมและเครื่องจักรกล
 การเกษตร  สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  (๕)   สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมวิจัย  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  (๖)    สาขาปรัชญา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  วรรณคดี  ศิลปกรรม  ภาษา   

  สถาปัตยกรรม  ศาสนา  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  (๗)   สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายอาญา  กฎหมายเศรษฐกิจ  กฎหมายมหาชน 
  กฎหมายเอกชน  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืนๆ
  เก่ียวข้อง 
  (๘)    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทาง- 
  การเมือง  ระบบการเมือง  ทฤษฎีการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร์  มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์               
  เพ่ือความม่ันคง  เศรษฐศาสตร์การเมือง  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  (๙)    สาขาเศรษฐศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี   

  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  (๑๐)  สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา- 

 สังคม  ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์  อาชญาวิทยา  กระบวนการยุติธรรม  มนุษยนิเวศวิทยาและ
 นิเวศวิทยาสังคม  พัฒนาสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิศาสตร์สังคม  การศึกษาความเสมอภาค-
 ระหว่างเพศ  คติชนวิทยา  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 
/(๑๑) สาขาเทคโนโลยี...   

 



 
      - ๒ - 
 
  (๑๑)   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์  ประกอบด้วยกลุม่วิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม             
 การส่ือสารด้วยดาวเทียม  การสื่อสารเครือข่าย  การสํารวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบ
 สารสนเทศภูมิศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์  เทคนิค
 พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  (๑๒)  สาขาการศึกษา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  พ้ืนฐานการศึกษา  หลักสูตรและการสอน  การวัดและ
 การประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  บริหารการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนว
 การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

ข้อ   ๓ ระบุว่าวิทยานิพนธ์น้ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับการตีพิมพ์แน่นอนใน
 วารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติหรือมีการเสนอในที่ประชุมวิชาการ
 ใดบ้าง 
ข้อ   ๔ ระบุรายละเอียดเก่ียวกับผู้ทําวิทยานิพนธ์  ได้แก่  ช่ือ  นามสกุล  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 สัญชาติ  คุณวุฒิ  อาชีพ  ตําแหน่ง  หน่วยงานที่สังกัด  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อม
 หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก 
ข้อ   ๕ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของผู้ทําวิทยานิพนธ์ต้ังแต่  ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 
 ได้แก่  ปีที่จบการศึกษา  ระดับปริญญา  อักษรย่อปริญญา สาขาวิชา (วิชาเอก) ช่ือสถาบันการศึกษา  
 ประเทศ 
ข้อ   ๖   ระบุรายละเอียดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล 

 (๑)   แสดงแนวความคิดพ้ืนฐานหรือปัญหาและอุปสรรคทางวิชาการที่มีความสําคัญหรือมีความจําเป็นที่
 ได้ทําการวิจัยเรื่องน้ี 

 (๒)   กล่าวถึงความเก่ียวเนื่องและความสัมพันธ์ของผลงานวิจัยน้ีกับผลงานวิจัยอ่ืนๆทั้งในประเทศ
  และต่างประเทศว่าเคยมีใครทําการวิจัยมาแล้ว  ทําที่ไหน  เมื่อไร  ก้าวหน้าไปแค่ไหน  ฯลฯ  และ
  เอกสารอ้างอิง 

 (๓)   แสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เรียงตามลําดับความสําคัญเป็นข้อๆแต่ละ
 ข้ออธิบายว่าทําไมจึงเลือกวัตถุประสงค์น้ันๆมีความสําคัญหรือน่าสนใจอย่างไร 
(๔)   ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้  ได้แก่ 

ก.   ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล  อธิบายอย่างชัดเจนว่า  เก็บข้อมูลโดยวิธีใด  อย่างไร  และ
ทําไมจึงเลือกใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 

ข. ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์และตีความข้อมูลอย่างละเอียด 
(๕)   ระบุขอบเขตของการวิจัยอย่างชัดเจนว่าครอบคลุมถึงอะไรบ้าง 
(๖)   ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย 

 (๗)   ระบุสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทําการวิจัยให้ชัดเจน  โดยระบุสถานที่ทําการทดลองหรือสถานที่เก็บข้อมูล
  ว่าอยู่ที่ใด  พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วยว่าเหตุใดจึงเลือกสถานที่ดังกล่าว 

 (๘)   ระบุจํานวนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย  ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย  และช่ือ
 สถาบันที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้วย 

 
 

/(๙) สรุปผล...   
 



 
                      - ๓ - 
 
 (๙)   สรุปผลการวิจัยอย่างชัดเจน  โดยระบุว่าผลการวิจัยที่ได้เป็นอย่างไรสอดคล้องกับสมมติฐานในการ
 วิจัยที่ต้ังไว้หรือไม่ 

 (๑๐)  ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยโดยละเอียด  ตลอดจนการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
  ด้านวิชาการ  และในด้านที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ข้อ   ๗    ระบุรายละเอียดเก่ียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ได้แก่ ช่ือ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัญชาติ
 คุณวุฒิ อาชีพ ตําแหน่งทางวิชาการ  หน่วยงานที่สังกัดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่ที่ติดต่อได้  พร้อม
 หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก 
ข้อ   ๘ ระบุช่ือบุคคลและสถาบันที่อ้างอิง  พร้อมสถานที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จํานวน  
 ๓ ช่ือ 
ข้อ   ๙ ลงลายมือช่ือผู้ทําวิทยานิพนธ์ / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  และวัน  เดือน ปี ที่เสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับรางวัลฯ 
 

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



แบบ วช. ๓ ว 
 

หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ 
 
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………นามสกุล …………………………………….……………… 
อาชีพ ………………………………………………………………………..………..ตําแหน่ง …………………………….……………………… 
หน่วยงานที่สังกัด ……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………….…………. นามสกุล …………………………………………………… 
อาชีพ …………………………………………………………………………………..ตําแหน่ง …………………………………………………… 
หน่วยงานที่สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
ซึ่งเป็นผู้ทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง  “ …………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………” 
เสนอวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าวเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์  ประจําปี …………………………………………………………... 
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ทําวิทยานิพนธ์ได้รับรางวัล  หากวิทยานิพนธ์
เรื่องดังกล่าวได้รับรางวัล 
             ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นว่า คุณภาพวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเป็น ดังน้ี  
(โปรดกากบาทเพียงข้อเดียวในข้อ  ก. หรือ  ข.)  ดังน้ี   

    ก. มหาวิทยาลัยให้คะแนนในระดับ  (โปรดระบุ) 

               ดีมาก                                  ดี                                       พอใช้      

             ข. มหาวิทยาลัยให้คะแนนเพียงระดับเดียวคือ  ผ่าน 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)   ……………………………………………..…… 
                  (………………………………………….….) 
                               วันที่ ……… เดือน ………………. พ.ศ. …….….. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ตามแบบ วช. ๓  ว กรณีที่วิทยานิพนธ์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิ (เจ้าของ) ของมหาวิทยาลัยขอให้ผู้เสนอ
  วิทยานิพนธ์  ส่งหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ให้สํานักงานฯ  โดยอธิการบดี หรือ
  ตําแหน่งที่เทียบเท่า เป็นผู้ลงช่ือในหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ น้ัน   
             ๒.  กรณีที่วิทยานิพนธ์เป็นกรรมสิทธ์ิของท่านให้ท่านจัดทําหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์
 ขึ้นมาใหม่ ตามแบบฟอร์มน้ี ส่งให้สํานักงานฯ ด้วย  
 

 

   

 


