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ใบสมัครขอรบัรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2559 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 ข้าพเจ้า  นาย/ นาง/ นางสาว ................................................. นามสกุล.............................................. 

ตําแหน่งทางวิชาการ...............................  สาขาวิชา.................................. ภาควิชา........................................... 

มีความประสงค์สมัครขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี  พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การเสนอผลงาน วิจั ย เพ่ื อขอรับ รางวัล นั ก วิจั ย ดี เด่น  และรางวัลผลงาน วิจั ยห รือสร้ างสรรค์ ดี เด่ น               
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบประวัติและผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2559 มาด้วยท้ายน้ีแล้ว 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

      ลงช่ือ .................................................... ผู้สมัคร 

             (.......................................................) 
      ตําแหน่ง....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติและผลงานวิจัยของผู้สมัครขอรบัรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2559 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1.   ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 

 นาย/ นาง/ นางสาว ............................................................ นามสกุล...................................................... 

 ตําแหน่งทางวิชาการ..............................  สาขาวิชา.................................. ภาควิชา.......................................... 

 หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

2.  ประวัติการศึกษา (ปรญิญาตรี โท เอก) 

วุฒิการศึกษา ปีที่สาํเร็จการศึกษา สถานศึกษา 
   
   
   

 

3.  ประวัติการทํางาน 

 3.1  ประวัติการทํางาน...................................................................................................................... 

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

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

 3.2  ประวัติการทํางานวิจัยสรุปข้อมูลการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก ย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 ปี  นับจากวันสดุท้ายของการรับสมัคร 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้า
โครงการวิจัย
และผู้ร่วมวิจัย 

จํานวน
งบประมาณ 

ปีงบประมาณท่ี
ได้รับทุน
สนับสนุน 

แหล่งทุน ระยะเวลาการ
ดําเนินงานวิจัย 
เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

 

 

 



3.3  สรุปข้อมลูการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร งานประชุมวิชาการ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี  นับจากวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

ชื่อเจ้าของผลงาน
และ ผู้ร่วมวิจัย 

1.  ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด หรือ 

2. ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ ปีท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ี

ตีพิมพ์ 

ปี พ.ศ. ท่ีตีพิมพ์
ผลงานวิจยั 

1.      
2.      
3.      
4.      

 

3.4  สรุปข้อมลูการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์  ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี  นับจากวันสดุท้ายของการรับสมัคร 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน 

ชื่อเจ้าของผลงานและ ผู้
ร่วมวิจัย 

 (ปีท่ีดําเนินการเสร็จ) 

ชื่อหน่วยงาน/ องค์กร 
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  

 (โปรดระบุหลักฐานท่ีชัดเจน) 

ปี พ.ศ.ท่ีใช้
ประโยชน์ 

1.      
2.      
3.      
4.      

 

4.  ความคิดริเริ่ม และการอุทิศตนเพ่ือการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
5.  จรรยาบรรณและการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอ่ืน 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 



6.  เป้าหมายการดําเนินงานวิจัยในอนาคต 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ............................................. ผู้สมัคร 
(.........................................................) 

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



  

     

 

ใบสมัครขอรับรางวลัผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2559 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 ข้าพเจ้า  นาย/ นาง/ นางสาว .......................................... นามสกุล.............................................. 

ตําแหน่งทางวิชาการ...............................  สาขาวิชา................................. ภาควิชา.................................... 

มีความประสงค์สมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ดีเด่น  ประจําปี พ.ศ. 2559  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การเสนอผลงานวิ จั ย เพ่ื อขอรับ รางวัล นักวิจั ยดี เด่ น  และรางวัลผลงานวิ จั ยห รือส ร้างสรรค์ดี เด่ น                     
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2559 พร้อมน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบแบบเสนอผลงานวิจัยฯ 
ผลงานวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการขอรับรางวัลผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ดีเด่นมาด้วยท้ายน้ีแล้ว 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

      ลงชื่อ .................................................... ผู้สมัคร 

             (.......................................................) 
      ตําแหน่ง....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอผลงานวิจัย 
เพื่อขอรับรางวัลผลงานวจิัยหรือสร้างสรรค์ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2559  

ข้อ 1  ชื่อผลงาน 
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................................

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

ข้อ 2   แหล่งทุนสนับสนุน........................................ จํานวนงบประมาณที่ได้รับ...................................บาท 
        ปีท่ีได้รับทุน................................................ ปีที่ดําเนินการเสร็จ.................................................... 
 

ข้อ 3   ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือได้เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวชิาการ  
  (แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย) 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ข้อ 4  ผลงานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชนอ์ย่างเด่นชัดและมหีลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน 
 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นําไปใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน 

ช่ือเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วมวิจัย 

 (ปีทีด่ําเนินการเสร็จ) 

ช่ือหน่วยงาน/องค์กร 
ที่นําไปใช้ประโยชน์  

(โปรดระบุหลักฐานที่ชัดเจน) 

ปี พ.ศ.ที่ใช้
ประโยชน์ 

1.      
2.      

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 5   ประวัติของผู้วิจัยและ/หรือคณะผู้วิจัย 
5.1 ชือ่หัวหน้าโครงการวิจัย (นาย/นาง/นางสาว)............................................. นามสกุล.......................................... 

ตําแหน่ง................................................................ คุณวุฒิ.......................................................................... 
หน่วยงานท่ีสังกัด......................................................... โทรศัพท์................................................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................. 
.......................................................................โทรศัพท์(มอืถือ)................................................................... 
ผลงานวิจัยที่เคยทํามาแล้ว
...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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ลายมือชือ่หัวหน้าโครงการวิจัย 

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

(..............................................................) 
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ลายมือชือ่ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) 
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(..............................................................) 
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