
    สาํนกังานสนบัสนุนการป้องกนัอุบตัเิหตุจราจรระดบัจงัหวดั 
    ศนูยอุ์บตัเิหตุและวกิฤตบาํบดั  โรงพยาบาลขอนแก่น 
    อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000   โทรศพัท/์โทรสาร 0-4323-9993 

 
 

ที ่ สอจร. ว.  61   /2560 
 22  พฤษภาคม  2560 
 
เรือ่ง ขอเชญิสง่ผลงานวชิาการเขา้ประกวดและสง่ผลงานบุคคลหรอืองคก์รทีเ่หมาะสมเขา้รบัรางวลั Prime Minister Road 

Safety Awards ในงาน การสมัมนาระดบัชาต ิเรื่อง “ความปลอดภยัทางถนน”  ครัง้ที ่13 Invest for Sustainable 
Road Safety : การลงทุนและจดัการเชงิผลลพัธส์ูค่วามปลอดภยัทางถนนทีย่ ัง่ยนื 

เรยีน ภาคเีครอืขา่ย ทุกทา่น 

สิง่ที่ส่งมาด้วย  1. หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก  Prime Minister Road Safety Awards 1 ชุด 
2. รายละเอยีดการจดัสง่ผลงานวชิาการ    1 ชุด 

ดว้ยปัญหาอุบตัเิหตุดา้นจราจรถอืเป็นสาเหตุการตายทีส่าํคญัของประเทศไทย แมว้่าจะมมีาตรการสาํคญัในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจากทุกส่วนที่เกีย่วขอ้ง คณะกรรมการจดังานสมัมนาระดบัชาต ิเรื่อง ความปลอดภยัทางถนน 
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครฐัและเอกชนจากหลายภาคส่วนเลง็เห็นถงึความสําคญัของปัญหาดงักล่าว  จงึมมีติ
ร่วมกนัในการจดั การสมัมนาระดบัชาต ิเรื่อง “ความปลอดภยัทางถนน”  ครัง้ที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety : 
การลงทุนและจดัการเชงิผลลพัธ์สู่ความปลอดภยัทางถนนทีย่ ัง่ยนื ขึน้ในวนัที ่ 6 - 7  ธนัวาคม  2560  ณ  ศูนยน์ิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ  

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจดัทําข้อเสนอเชิงนโยบายนอกจากนี้ยงัเป็นเวทีในการนําเสนอ
ผลงานวจิยัระดบัชาตใินรูปแบบของการนําเสนอผลงานดา้นวชิาการดา้นวจิยั/โครงการและนวตักรรม และของเยาวชน 
เพื่อเปิดโอกาสให้ ผูป้ฏบิตังิาน นักวชิาการ นักวจิยั นิสติ นักศกึษา ภาคเีครอืข่าย ได้มโีอกาสนําเสนอผลงานวชิาการ
ผ่านการประชุมวชิาการระดบัประเทศ และการมอบรางวลั Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ใหก้ําลงัใจแก่บุคคลและองคก์รที่ดําเนินงานดา้นความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทย ทางคณะกรรมการจดังานจงึ
ขอเรยีนเชญิผูส้นใจส่งผลงานทางวชิาการ เขา้ร่วมประกวดผลงานนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร ์และเสนอชื่อที่เหมาะสม
เขา้รบัรางวลั Prime Minister Road Safety Awards ในครัง้นี้  

         ดงัรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย โดยผูส้นใจสง่ผลงานวชิาการและเสนอรายชือ่บุคคล หรอืองคก์รทีเ่หมาะสมเขา้รบั
รางวลั Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเข้ารบัการคดัเลอืก กรุณาส่งแบบฟอร์มตามรายละเอียดที่แนบมา
พรอ้มนี้ ทาง  E:mail :  kulleab@gmail.com  สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิตดิต่อ  081-5440206, 086-4580260  

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและขอความกรุณาประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรและภาคเีครอืขา่ยของทา่นทราบดว้ยจกั
ขอบพระคุณยิง่  

     ขอแสดงความนบัถอื 
 

       
 
 

                                   (นายวทิยา  ชาตบิญัชาชยั) 
                                      นายแพทยท์รงคณุวุฒ ิ

      ประธานแผนงานสนบัสนุนการป้องกนัอุบตัเิหตุจราจรระดบัจงัหวดั 
           ประธานดา้นวชิาการในการสมัมนาระดบัชาต ิครัง้ที ่13 



 

1เอกสารชุดที ่1 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกรางวลั Prime Minister Road Safety Awards 
การสมัมนาระดบัชาติ ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี  6 – 7 ธนัวาคม 2560  

ณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ 

คณุสมบติัของผูส่้งผลงาน 
1. ส่งในนามบคุคล,หน่วยงานเอกชน,องคก์รภาครฐั,มลูนิธิหรือองคก์รไม่แสวงหากาํไร องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดั หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีมีผลงานในการดําเนินงานท่ีเด่นชดัในสาขาใด
สาขาหน่ึง หรือหลายสาขารวมกนั ดงัน้ี 

ด้านท่ี 1 Road Safety Management  
มีความมุ่งมัน่และ/หรือได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาทัง้ในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิน่ มีการ
สร้างเครือข่าย ระบบ กลไก บริหารจดัการ หรือเป็นผู้นําในการพฒันาด้านความปลอดภยัทาง
ถนนด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมาย ทีมี่ข้อมูลหรืองานวิจยัสนับสนุน เพือ่ประเมิน
และตรวจสอบมาตรการต่าง  ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถงึการบริหารจดัการความ
ปลอดภยัทางถนนโดยอาศัยเทคโนโลยีในการจดัการและช่วยให้การทํางานบรรลุวตัถุประสงค์ 

ด้านท่ี 2 Infra-Structure   
มีการยกระดับความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บสําหรับผู้ใช้ทาง 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ทางที่มีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ (เช่น คนเดินเท้า รถจกัรยาน และ
รถจกัรยานยนต์) โดยมาตรการต่าง  ๆทัง้ในขัน้ตอนการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง หรือถนน
ท่ีเปิดใช้แล้ว 

ด้านท่ี 3 Safe Vehicles  
ส่งเสริมให้มีการพฒันาเพือ่เพิม่ความปลอดภยัสําหรับยานพาหนะ รวมทัง้เทคโนโลยเีพือ่ลด
อุบติัเหตุ (Active Safety) และลดการบาดเจ็บ (Passive Safety) ด้วยมาตรการท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ความต้องการของผู้บริโภค และการวิจยัและพฒันา 

ด้านท่ี 4 Road Safety User Behavior  
มีการพฒันามาตรการในการยกระดับพฤติกรรมความปลอดภยัของผู้ใช้รถใช้ถนน มีการใช้
กฎหมาย การบงัคับใช้กฎหมาย หรือมาตรฐาน ร่วมกับการสร้างจิตสํานึกและการให้ความรู้ 
เพื่อเพิม่อัตราการสวมหมวกนิรภยัและการใช้เข็มขดันิรภยั และลดอัตราการเมาแล้วขบั การใช้
ความเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด หรือปัจจยัเส่ียงอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัทางถนน 

ด้านท่ี 5 Post Crash Care  
มีการเพิม่การตอบสนองในการดูแลผู้ประสบเหตุและยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อ
สามารถช่วยเหลือและพกัฟ้ืนผู้ประสบเหตุได้อย่างเหมาะสม 
 

2. โดยมีกรอบประเดน็การพิจารณาผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
1. ผลงานเชงิประจกัษ์ในการแก้ปัญหาในประเด็นนัน้  ๆอย่างน้อย 3 ปี และยงัดําเนินการ

ต่อเน่ือง 
2. เกิดทีมทํางานในประเด็นนัน้  ๆแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองยัง่ยืน 



 

2เอกสารชุดที ่1 

3. มีการสร้างเจ้าภาพใหม่  ๆโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าของปัญหาใหเ้ป็น Change agent ท่ี
เข้มแข็ง 

4. ทุนความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนัน้  ๆท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์ 
5. การเช่ือมการทํางานกบัท้องถิน่และชุมชนทัง้ในส่วนความร่วมมือและทุนงบประมาณ 
6. การขยายผลและการนําไปส่ือสารกบัพืน้ท่ีอ่ืน 

 
3.ประเภทของผูร้บัรางวลั 

รางวลัแบ่งเป็นประเภท บุคคล องค์กร/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจงัหวดั  
 

 4.เอกสารประกอบการจดัส่งผลงาน 
  4.1 แบบจดัส่งผลงานเพือ่เสนอชือ่เข้ารับรางวลั Prime Minister Awards 1 ชุด 
  4.2 เอกสารรายละเอียดผลการดําเนินงานทีผ่่านมา ตามข้อ 2 ความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
  4.3 หลักฐานเชงิประจกัษ์อ่ืน  ๆเช่น รูปภาพ หรือหลักฐานอ่ืน  ๆเช่นประกาศเกียรติคุณ  
 
 5.ระยะเวลา 

 เปิดรับผลงาน  ตัง้แต่วนัที ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2560  – 31 กรกฎาคม 2560 
 ประกาศผล  ภายใน วนัที ่1  กนัยายน 2560 
 มอบรางวลั  วนัที ่6 ธันวาคม 2560  



 

3เอกสารชุดที ่1 

แบบจดัส่งผลงานเพ่ือเสนอช่ือเข้ารบัรางวลั Prime Minister Road Safety Awards 
การสมัมนาระดบัชาติ ครัง้ท่ี 13 

วนัท่ี 6 – 7 ธนัวาคม 2560 ณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ 
 

 
หน่วยงานท่ีเสนอช่ือ............................................................................................................. 
ผูป้ระสานงาน........................................................เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... 
เบอรอี์เมล.์..........................................................เบอรมื์อถือ............................................... 
 
ประเภทองคก์ร  

o บุคคล 
o หน่วยงาน/องค์กรราชการ 
o หน่วยงาน/องค์กรเอกชน/มูลนิธิ/เครือข่าย/ชมรม 
o องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/จงัหวดั 
o อ่ืน รๆะบุ..................................................................................................................... 

ประเภทผลงานดีเด่น 
ด้านท่ี 1 Road Safety Management  
ด้านท่ี 2 Infra-Structure   
ด้านท่ี 3 Safe Vehicles  
ด้านท่ี 4 Road Safety User Behavior  
ด้านท่ี 5 Post Crash Care  
หรือ หลายสาขารวมกนั 

(หรือหากท่านยงัไม่แน่ใจในประเภทผลงานให้ระบกิุจกรรมท่ีดาํเนินการมาให้ชดัเจน เพ่ือให้
ทางคณะกรรมการจดัประเภทผลงานอีกครัง้) 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

o เอกสารรายละเอียดผลการดําเนินงานทีผ่่านมา  จํานวน...............หน้า 
o  หลักฐานเชงิประจกัษ์อ่ืน  ๆ ระบุ.......................................................................... 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
 คุณพรทิพภา    สุริยะ  081-8734998 

คุณขวญันาค กุลเลียบ   081-5440206     
คุณศิริกุล    กุลเลียบ   095-6693301 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่081-5440206  และจดัสง่ผลงานที ่e-mail : kulleab@gmail.com     

หรอื www.rswgsthai.com   
 



 

4เอกสารชุดที ่1 

แบบฟอรม์รายงานผลการดาํเนินการเพ่ือพิจารณารางวลั Prime Minister Road Safety Awards 
การสมัมนาระดบัชาติ ครัง้ท่ี 13 

วนัท่ี  6 -7 ธนัวาคม 2560 ณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ 

1. อธิบายปัญหาและสภาพปัญหา 
 ความสําคัญของปัญหา 
 ผลกระทบจากปัญหา 

2. อธิบายแนวทางแก้ปัญหาและประโยชน์ท่ีสําคัญท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
 แนวทางในการแก้ปัญหา 
 ประโยชน์และผลสมัฤทธิ ์
 กลุ่มท่ีได้รับประโยชน์ 

3. กลยุทธ์ท่ีนํามาใช้ในโครงการประสบผลสําเร็จ  

4. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทําอย่างไร 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินงาน 

6. อธิบายขัน้ตอนสําคัญในการพฒันาโครงการและนําไปปฎบิติัอย่างไร 

7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

8. ทรัพยากรทีใ่ช้ในการดําเนินงาน (งบ) 

9. การสร้างความยัง่ยืนและการขยายผลไปยงัหน่วยงานอ่ืน  ๆ

10. บทเรียนทีไ่ด้รับคืออะไร 

(เอกสารอ่ืน  ๆท่ีเป็นผลงานเชงิประจักษ์ ฯลฯ สามารถส่งมาได้  ไม่เกิน 15 หน้า) 
 

 



 
1เอกสารชุดที ่2 

รายละเอียดการจดัส่งผลงานวิชาการ การสมัมนาระดบัชาติ คร ัง้ที่ 13 
วนัที่  6 – 7   ธนัวาคม  2560 

ณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ 
 “เป็นผลงานวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั โครงการ นวตักรรมด้านความปลอดภยัทางถนน ในด้านต่างๆ ดงันี ้

ด้านท่ี 1 Road Safety Management  

มีความมุ่งมัน่และ/หรือได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาทัง้ในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิน่ มีการสร้าง

เครือข่าย ระบบ กลไก บริหารจดัการ หรือเป็นผู้นําในการพฒันาด้านความปลอดภยัทางถนนด้าน

ยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมาย ท่ีมีข้อมูลหรืองานวิจยัสนับสนุน เพือ่ประเมินและตรวจสอบ

มาตรการต่าง  ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารจดัการความปลอดภยัทางถนนโดยอาศัย

เทคโนโลยใีนการจดัการและช่วยให้การทํางานบรรลุวตัถุประสงค์ 

ด้านท่ี 2 Infra-Structure   

มีการยกระดับความปลอดภยัและการป้องกนัอุบติัเหตุและการบาดเจ็บสําหรับผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้ใช้ทางท่ีมีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ (เช่น คนเดินเท้า รถจักรยาน และรถจกัรยานยนต์) โดย

มาตรการต่าง  ๆทัง้ในขัน้ตอนการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง หรือถนนทีเ่ปิดใช้แล้ว 

ด้านท่ี 3 Safe Vehicles  

ส่งเสริมใหมี้การพฒันาเพือ่เพิม่ความปลอดภยัสําหรับยานพาหนะ รวมทัง้เทคโนโลยเีพือ่ลดอุบติัเหตุ 

(Active Safety) และลดการบาดเจ็บ (Passive Safety) ด้วยมาตรการทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ความต้องการของผู้บริโภค และการวิจยัและพฒันา 

ด้านท่ี 4 Road Safety User Behavior  

มีการพฒันามาตรการในการยกระดับพฤติกรรมความปลอดภยัของผู้ใช้รถใช้ถนน มีการใช้กฎหมาย 

การบงัคับใช้กฎหมาย หรือมาตรฐาน ร่วมกับการสร้างจิตสํานึกและการให้ความรู้ เพื่อเพิม่อัตราการ

สวมหมวกนิรภยัและการใช้เข็มขดันิรภยั และลดอัตราการเมาแล้วขบั การใช้ความเร็วเกินอัตราที่

กําหนด หรือปัจจยัเส่ียงอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัทางถนน 

ด้านท่ี 5 Post Crash Care  

มีการเพิม่การตอบสนองในการดูแลผู้ประสบเหตุและยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อสามารถ

ช่วยเหลือและพกัฟ้ืนผู้ประสบเหตุได้อย่างเหมาะสม 

การจดัสง่ผลงานวิชาการเพ่ือรับการพิจารณา กรุณาจดัสง่ขนาด 1หน้า กระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตวัอกัษร 
Eucrosia UPC, Front Sarabun ขนาดตวัอกัษร 16 โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

o ช่ือผลงานวจิยั 
o ช่ือผู้จดัสง่ผลงานวิจยัและคณะ พร้อมหนว่ยงานต้นสงักดั 
o หลกัการและเหตผุล ระบท่ีุมา ความจําเป็นของปัญหา 
o กรณีเป็นงานวิจยัให้ระบวุธีิวิจยั ระบกุลุม่ตวัอยา่ง วธีิการดําเนินการวจิยั ขอบเขตการวจิยั 
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o กรณีเป็นโครงการ/นวตักรรม ให้ระบกุระบวนการในการดําเนินโครงการ สถานท่ี กลุม่
ตวัอยา่ง และหากมีการขยายผลแล้วให้ระบพืุน้ท่ีขยายผล  

o ผลการวจิยั 
o สรุป วจิารณ์และข้อเสนอแนะ 
o เอกสารอ้างอิง 

 ระยะเวลาการเปิดรับผลงานวจิยั 
o เปิดรับผลงาน   ตัง้แต ่ พฤษภาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2560 
o คณะกรรมการพิจารณาทนุการนําเสนอผลงาน  สิงหาคม 2560  
o ประกาศผลการพิจารณา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560  
o ผู้ ได้รับพิจารณาแจ้งยืนยนัการนําเสนอผลงาน วนัท่ี ..................... – วนัท่ี ................... 

 ผู้ ได้รับการพจิารณานําเสนอผลงานวิจยัจะได้รับทนุสนบัสนนุ 4,500 บาท(รวมค่าลงทะเบียน ค่าเดนิทาง  
คา่จดัทําโปสเตอร์) 

 ประกวดผลงานวิชาการ(โปสเตอร์)  แบง่เป็น 3 ประเภท (วิจยั โครงการ/นวตักรรม และผลงานของ
เยาวชน) ในแตล่ะประเภทมีรางวลั ดงันี ้

o รางวลัชนะเลิศ  โลพ่ร้อมเงินรางวลั   10,000  บาท 
o รองชนะเลิศ อนัดบั 1  โลพ่ร้อมเงินรางวลั     8,000  บาท 
o รองชนะเลิศ อนัดบั 2  โลพ่ร้อมเงินรางวลั     6,000  บาท 
o ชมเชย 2 รางวลั   โลพ่ร้อมเงินรางวลั     3,000  บาท 

 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมท่ี 081-5440206  และจดัสง่ผลงานท่ี e-mail : kulleab@gmail.com     

หรือ www.rswgsthai.com   
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แบบฟอรม์ประวตัิการศึกษาและการทาํงานของผ ูน้ ําเสนอผลงานวิชาการ 

ผูเ้สนอผลงาน................................................................................................................................................ 
 
ชือ่เรือ่ง (ภาษาไทย)..................................................................................................................................... 

 (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................ 
 
หน่วยงาน.................................................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ีส่ะดวกต่อการตดิต่อกลบั...............................................อเีมล.์....................................................... 
 
ประวตักิารศกึษา
 ........................................................................................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประวตักิารทาํงาน
 ........................................................................................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ประสบการณ์หรอืความเชีย่วชาญ 

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

ตอ้งการนําเสนอในรปูแบบ     O  โปสเตอร ์  
 
 

******พรอ้มรายละเอยีดผลงาน ขอ้มลูไมค่วรเกนิ 1 หน้ากระดาษ เอ4****** 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่081-5440206  และจดัสง่ผลงานที ่e-mail : kulleab@gmail.com     
หรอื www.rswgsthai.com   
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บทคดัย่อ ประเภทโครงการ / นวตักรรมและผลงานเยาวชน 
 

1.ชื่อเร ื่อง  
2.รายชื่อหวัหน้าโครงการ / นวตักรรม และทีม 
3.บทนําและวตัถปุระสงค  ์
 กลา่วถงึความสาํคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์
4.วิธ ีการดาํเนินงาน 
5.ผลการศึกษา 
 อธบิายถงึผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมาบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งไร และนวตักรรมทีเ่กดิขึน้(ถา้ม)ี 
6.วิจารณ์และสรปุ/ข้อเสนอแนะ 
 
**หมายเหต :ุ 

1. ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนสง่บทคดัยอ่ ตัง้แต่  พฤษภาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2560 
2. บทคดัยอ่มคีวามยาวไมเ่กนิ 30 บรรทดั หรอื 1 หน้ากระดาษ A4 
3. พมิพด์ว้ยโปรแกรม MS Word ตวัหนงัสอื Cordia New ขนาด 16 พอยท ์ โดยเน้ือเรือ่งมรีะยะหา่งจาก

ขอบกระดาษดา้นละ 1.5 น้ิว 
4. สง่บทคดัยอ่ ภายในวนัที ่  31 กรกฎาคม 2560 
5. สง่ตน้ฉบบั ขอ้มลูไปยงัทาง E-mail : kulleab@gmail.com 
6. ทมีคณะกรรมการพจิารณาบทคดัยอ่ทัง้หมด  วนัที ่15 สงิหาคม 2560 
7. ประกาศผลการคดัเลอืกผลงานทีเ่ขา้ประกวดวชิาการ วนัที ่1 กนัยายน 2560 
8. ท่านไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ประกวดจะไดร้บัเงนิคา่ดาํเนินการ(เหมาจ่ายคา่พาหนะเดนิทางและทีพ่กั)

จดัทาํ Porter ขนาดกวา้ง 0.80 x ยาว 1.80 เมตร จาํนวน 4,500 บาท (ทา่นตอ้งเสยีค่าลงทะเบยีน 
1,500 บาท) 

9. ประกวดประเภทโครงการ/นวตักรรม 
รางวลัชนะเลศิ  ไดโ้ลป่ระกาศเกยีรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 10,000 บาท 
รองชนะเลศิที ่1  ไดใ้บประกาศเกยีรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 8,000 บาท 
รองชนะเลศิที ่2  ไดใ้บประกาศเกยีรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 6,000 บาท 
ชมเชย 2 รางวลั  ไดใ้บประกาศเกยีรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 3,000 บาท  

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
 คุณพรทิพภา    สุริยะ  081-8734998  โทรสาร  0 4323 9993 

คุณขวญันาค กุลเลียบ   081-5440206     
คุณศิริกุล    กุลเลียบ   095-6693301 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่081-5440206  และจดัสง่ผลงานที ่e-mail : kulleab@gmail.com     

หรอื www.rswgsthai.com   
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บทคดัย่อ ประเภทวิจยั 
1.ชื่อเร ื่อง  
2.รายชื่อผ ูวิ้จยั หรือคณะผ ูวิ้จยัพร้อมหน่วยงาน 
3.บทนําและวตัถปุระสงค  ์
 กลา่วถงึสมมตฐิาน เป้าหมาย และวตัถุประสงคก์ารศกึษา/วจิยัอยา่งรดักุมและไดใ้จความ 
4.วิธ ีการศึกษา 
 อธบิายถงึองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการออกแบบการศกึษาวจิยั 

- ชนิดของการศกึษา (Study Design) 
- การกาํหนดตวัอยา่งและวธิกีารคดัเลอืก 
- ตวัแปรทีใ่ชว้ดั 
- ผลการศกึษา / วจิยั และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

5.ผลการศึกษา 
 อธบิายถงึผลการศกึษาทีส่าํคญั สอดคลอ้งกบัวธิกีารศกึษา 
6.วิจารณ์และสรปุ 
 สรุปสาระสาํคญัของผลการศกึษาอยา่งสัน้ รดักุมและชดัเจน โดยเน้นถงึปัญหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ใน
สาระสาํคญัของเรือ่ง ผลกระทบของการศกึษา และขอ้เสนอแนะ 
หมายเหต :ุ 

1. ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนสง่บทคดัยอ่ ตัง้แต่  พฤษภาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2560 
2. บทคดัยอ่มคีวามยาวไมเ่กนิ 30 บรรทดั หรอื 1 หน้ากระดาษ A4 
3. พมิพด์ว้ยโปรแกรม MS Word ตวัหนงัสอื Cordia New ขนาด 16 พอยท ์ โดยเน้ือเรือ่งมรีะยะหา่งจาก

ขอบกระดาษดา้นละ 1.5 น้ิว 
4. สง่บทคดัยอ่ ภายในวนัที ่  31 กรกฎาคม 2560 
5. สง่ตน้ฉบบั ขอ้มลูไปยงัทาง E-mail : kulleab@gmail.com 
6. ทมีคณะกรรมการพจิารณาบทคดัยอ่ทัง้หมด  วนัที ่15 สงิหาคม 2560 
7. ประกาศผลการคดัเลอืกผลงานทีเ่ขา้ประกวดวชิาการ วนัที ่1  กนัยายน 2560 
8. ท่านไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ประกวดจะไดร้บัเงนิคา่ดาํเนินการ(เหมาจ่ายคา่พาหนะเดนิทางและทีพ่กั)

จดัทาํ Porter ขนาดกวา้ง 0.80 x ยาว 1.80 เมตร จาํนวน 4,500 บาท (ทา่นตอ้งเสยีคา่ลงทะเบยีน 
1,500 บาท) 

9. ประกวดประเภทโครงการ/นวตักรรม 
รางวลัชนะเลศิ  ไดโ้ลป่ระกาศเกยีรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 10,000 บาท 
รองชนะเลศิที ่1  ไดใ้บประกาศเกยีรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 8,000 บาท 
รองชนะเลศิที ่2  ไดใ้บประกาศเกยีรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 6,000 บาท 
ชมเชย 2 รางวลั  ไดใ้บประกาศเกยีรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 3,000 บาท  

ผูป้ระสานงาน     คุณพรทิพภา    สุริยะ  081-8734998  โทรสาร  0 4323 9993 
คุณศิริกุล    กุลเลียบ   095-6693301 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่081-5440206  และจดัสง่ผลงานที ่e-mail : kulleab@gmail.com     
หรอื www.rswgsthai.com   
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