
GR.SS.13            รหัสในการสมัคร  // 

แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
จากบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํปี 2558 

------------------------------------------------ 
1. ผู้เสนอวิทยานิพนธ ์ 
   ผู้สําเร็จการศึกษา   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2. ระดับ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
3. หลักสูตร  ปกติ    นานาชาติ  
4. ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ (English)………………………………………..………………….…………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ภาษาไทย (Thai)………………………………………………………………………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. กลุ่มที่เสนอขอรับรางวัล  
  กลุม่วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  กลุม่วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี  
  กลุม่วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์  
  กลุม่มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร ์ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร ์ 
6. ลักษณะเด่นของวิทยานพินธ ์ 
  ก่อให้เกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม ่ 
  สร้างระเบียบวิธีวิจัย / เครื่องมือวิจัยใหม่  
  ค้นพบสิ่งใหม่ / ปรับปรุงแก้ไขสิ่งเดิมให้ดีขึ้น  
  อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..…………………………………………………..…………………………… 

7. ประวัติของนักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ ์(Student Profile) 
 1) ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………….………………..…………….. 
 2) เลขประจําตัวนักศึกษา   / 

3) สาขาวิชา ..........………….…………………… คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ……………...……………..…………....... 
 4) สําเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่   ………………………………………   
 5) ได้รับปริญญา ……..……………..…………………………………………………………………..…………………..…….. 
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 6) อาชีพปัจจุบัน ………………………….…………..………….…  ตําแหน่ง ……………………………..……………………. 
หน่วยงานที่สังกัด ………………….………….…………………………………………………….………….………………………... 

สถานที่สะดวกในการติดต่อ เลขที…่..………………………… ถนน …..………..…………………..……………………………………… 
เขต……………………….……….………… จังหวัด ..……………………..…….……………..…รหัสไปรษณีย์ ……………….………………  
โทรศัพท ์………………………………..……………….………… โทรสาร  ………………..……………………………..…………………….. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………….…………………….……… E-mail address: ………………………………………….……………...…. 
 7) สถานท่ีสะดวกในการติดต่อ เลขที่(No)..………………..……… ถนน (Road).……………………..….……….………………………… 
เขต…………………..……….………… จังหวัด ..……………………..…….………….…รหัสไปรษณีย์ …………….……….………………  
โทรศัพท ์………………………………………….………… โทรสาร  ……………………...………………………….…..…………..……….. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………….…………………..……… E-mail address: …………………………………….……………………..…. 
 
8. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลัก   
 ช่ือ-สกุล  (ศ./รศ./ ผศ./ดร.)………….……….………………………………………………สัญชาติ ..….…………………….. 
สาขาวิชา ………………………………………………….…… คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย…………….……………….………………………. 
สถานที่สะดวกในการติดต่อ เลขที…่..………………………… ถนน …..……………..………………..…………………………………… 
เขต…………………..……….……………… จังหวัด ..……………………..…………………….…รหัสไปรษณีย์ ……………….……………  
โทรศัพท์ ………………………………………….……..……… โทรสาร  ………………..…………………………………..………………….. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………….………………………..……… E-mail address: ……………………………………………………….…. 
 
9. วิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  9.1 การตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ (ระบุผลงานแต่ละเรื่องเรียงหมายเลข  
ตามลําดับปีที่เผยแพร่ โดยต้องระบุช่ือผู้แต่งเรียงลําดับตามที่ปรากฏและขีดเส้นใต้หรือทําตัวเข้มที่ช่ือผู้ขอรับ
รางวัล, ช่ือเรื่อง, ช่ือเต็มวารสาร, ฉบับที่, ปีพิมพ์, หมายเลขหน้าเริ่มต้น-สุดท้าย  ข้างท้ายของแต่ละเรื่อง (ส่ง 
Reprint มาพร้อมแบบฟอร์มน้ี)  
 
ชื่อวารสาร ……………………………………….…………………….…………………………….……………………………………………….... 
ช่ือเรื่อง …........................................................................................................................................................ 
ป่ีที่เผยแพร ่………………….……….……… ฉบับที่ ................................... หมายเลขหน้า …………………..................... 
Impact Factor:……………………….………. Qutille:…………….…………………. Citation:…………………..…………………… 
 

ชื่อวารสาร ……………………………………….……………………………….…………………………….…………………………………….... 
ช่ือเรื่อง …....................................................................................................................................................... 
ป่ีที่เผยแพร ่………………….……………… ฉบับที่ .................................... หมายเลขหน้า …………………..................... 
Impact Factor:………………….……………. Qutille:………………..………………. Citation:…………….………………………… 
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  9.2 การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ (ระบุผลงานแต่ละเรื่องเรียงหมายเลขตามลําดับ
ปีที่เผยแพร่ โดยต้องระบุช่ือผู้แต่งเรียงลําดับตามที่ปรากฏและขีดเส้นใต้หรือทําตัวเข้มที่ช่ือผู้ขอรับรางวัล, ช่ือเรื่อง, 
ช่ืองานประชุม, สถานที่, ประเทศ และวันที่ของการจัดการประชุม ระบุรูปแบบที่นําเสนอ“บรรยาย” หรือ 
“โปสเตอร์” หรือ “อ่ืนๆ (ระบุ) ข้างท้ายของแต่ละเรื่อง  ส่งสําเนาเอกสารที่เสนอการประชุมวิชาการมาพร้อม
แบบฟอร์มน้ี  
ได้รับเชญิไปเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง ............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
ชื่อการประชุม…………………………………………………………………….…….............………………….…….....………................ 
ในระหว่างวันที่ ..………...................…… เดือน.....................................…..............… พ.ศ.……..........................…....... 
ณ เมือง ........................................................................... ประเทศ …………......................................……......... 
ประเภทการนาํเสนอผลงาน   Oral Presentation   Poster Presentation  
  9.3 การจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธ์ิ (ระบุรายละเอียด)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  9.4 การนําไปใช้ประโยชน์ หรือมีศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ (ระบุรายละเอียด)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  9.5 อ่ืนๆ  ระบุ ………..…………………….……………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10. รายละเอียดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล (กรุณาพิมพ์ตามหัวข้อที่กําหนด ความยาวไม่เกิน  5  
หน้า  และส่งแนบพร้อมแบบฟอร์มน้ี)  
 1) ความเป็นมาและความ สําคัญของหัวข้อวิจัย 
 2) ทบทวนวรรณกรรม  
 3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4) วิธีวิจัย  
 5) ขอบเขตการวิจัย 
 6) ระยะเวลาการทําวิจัย  ปี  เดือน 
 7) สถานที่ทําวิจัย หรือสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
 8) งบประมาณที่ใช้ (ระบุจํานวนเงินและแหล่งทุน ถ้าม)ี 
 9) สรุปผลการวิจัย 
 10) ข้อเสนอแนะ  
 11) ประโยชน์ของการวิจัย  
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 นักศึกษายินยอมให้เสนอวิทยานิพนธ์เ พ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

                               ……………..……………………………….…….. 
         (นาย/นาง/นางสาว………………………..…………………………..) 
                       ผู้สําเร็จการศึกษา    
                                    วันที่…………..…………………………… 

 

 
รับรองรายละเอียดตามแบบฟอร์มการสมัครและรายละเอียดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ และเห็นชอบการเสนอ

ขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

                                    ……………..……………………………….. 
                        (ศ./รศ./ผศ./อ. …………………….…………………….…….) 
          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   
                                    วันที่…………..…………………………… 

 

  
 รับรองรายละเอียดตามแบบฟอร์มการสมัครและรายละเอียดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ และเห็นชอบการเสนอ
ขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

                                    ……………..……………………………….. 
                        (ศ./รศ./ผศ./อ. …………………….…………………….…….) 
            ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
                                    วันที่…………..…………………………… 
 


