
 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 

ประเภทวิชาการดีเด่น พุทธศักราช 2561 

 
 

1. กลุ่มสาขา   (  )  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (  )  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   (  )  สังคมศาสตร์   (  )  มนุษยศาสตร์ 
 

2. ชื่อ - นามสกุล             อายุ ปี   ชั้นปีที่  สาขา       

   คณะ       เกรดเฉลี่ย    
 

3. ชื่อสถานศึกษา       ถนน    

ต าบล    อ าเภอ    จังหวัด     

 รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์    โทรสาร     
 

4. ที่พักปัจจุบัน เลขที่  ถนน     ต าบล/แขวง        

 อ าเภอ/เขต     จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

 โทรศัพท์    โทรสาร    e-mail    
 

5. ชื่อ - นามสกุล บิดา      อาชีพ     

 โทรศัพท์        โทรสาร     

 ชื่อ - นามสกุล มารดา       อาชีพ    

 โทรศัพท์        โทรสาร     

 ชื่อ - นามสกุล ผู้ปกครอง        อาชีพ   

 โทรศัพท์                      โทรสาร            

     (กรณีที่ไม่ได้อาศัยกับบิดา-มารดา) 

 ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา                           โทรศัพท์     

 ชื่อ - นามสกุล เพ่ือนนักศึกษา      โทรศัพท์    

ชื่อ - นามสกุล เพ่ือนนักศึกษา      โทรศัพท์    
 

 

 

 

 

 
 

ติดรูป 

แบบ วช. 1 



-2- 

 

6. เขียนเรียงความเกี่ยวกับผลงาน / กิจกรรมดีเด่นที่สมควรได้รับการพิจารณา (แนบเอกสาร) 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไป กิจกรรม ผลงานดีเด่น และคุณลักษณะเฉพาะ (แนบหลักฐานในด้านต่อไปนี้) 

7.1 การศึกษาเล่าเรียน 

7.2 การมีทักษะในการจัดการและการท างาน 

7.3 สุขภาพอนามัย 

7.4 ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 

7.5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

7.6 การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

7.7 คุณลักษณะเฉพาะ ประเภท.................................................... 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ        

          (    ) 

วันที่    เดือน    พ.ศ.    



 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

แบบน าส่งเอกสารในการเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 

ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น พุทธศักราช 2561 

 
ชื่อวิทยานิพนธ์  

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

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

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

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

 
ชื่อผู้ท าวิทยานิพนธ์ 

ชื่อ – นามสกุล..……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

(  ) แบบน าส่งเอกสารในการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  

(  ) แบบเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  

(  ) บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

(  )  รูปเล่มวิทยานิพนธ์  ระดับ  (  )   ปริญญาโท     (  )   ปริญญาเอก 

  กลุ่มสาขาท่ีเสนอขอรับรางวัล (  )   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

      (  )   วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      (  )   สังคมศาสตร์ 

      (  )   มนุษยศาสตร์ 

(  ) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา 

(  ) สิ่งพิมพ์ วารสาร เอกสารอื่น หรือส าเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้ลงพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์แล้ว ได้แก่ 

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

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

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

 
 
 

ลงช่ือ ............................................................. 

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

วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ........... 

แบบ ว.1 



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

แบบเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 

ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น พุทธศักราช 2561 

 
1. ชื่อวิทยานิพนธ์ 

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

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

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

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

2. เป็นวิทยานิพนธ์ระดับ   (  )   ปริญญาโท     (  )   ปริญญาเอก 

3. วิทยานิพนธ์ได้รับการประเมินคุณภาพโดยสถาบันต้นสังกัดอยู่ในระดับ (  ) ดีมาก   (   ) ดีเด่น   (  ) ดีเยี่ยม 

4. กลุ่มสาขาที่เสนอขอรับรางวัล (  )   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

     (  )   วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     (  )   สังคมศาสตร์ 

     (  )   มนุษยศาสตร์ 

4. การตีพิมพ์เผยแพร่หรือการน าเสนอวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ 

   4.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ (แนบส าเนาเอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่) 

 ชื่อบทความ ………………………………….............................……...................…………… 

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

 วารสารที่ตีพิมพ์ (ระบุชื่อวารสาร, ฉบับที่, ปีพิมพ์ และจ านวนหน้า) 

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

 ประเภทของวารสารที่ตีพิมพ์ 

(  ) วารสารทั่วไป (  )  วารสารของสถาบัน 

(  )  วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

(  )  วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

(  )  วารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

 ภาษาท่ีใช้ในการตีพิมพ์ ……………………………..................................……..............… 

4.2 การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ (แนบส าเนาเอกสารการน าเสนอผลงาน) 

 ชื่อบทความ ………………………….................................………...............………………… 

แบบ ว.2 



 

 รูปแบบที่น าเสนอ  (  )   บรรยาย   (  )   โปสเตอร ์

 ชื่องานประชุมวิชาการ ……………………………...................……...............……...………………………………….. 

 รูปแบบการประชุม 

(  )  การประชุมวิชาการท่ัวไป  

(  )  การประชุมวิชาการระดับชาติ  

(  )  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 วันที่ …………………………............…………………………… 

 สถานที่ …………………………………................…………… 

 ประเทศ …………………………………...............…………… 

4.3 การจดอนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตร (ระบุรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน)  

      4.4 การน าไปใช้ประโยชน์ (แนบหลักฐาน)  …..………………………………………………………………………… 

      4.5 อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………………………..…………………………………………………………. 

5. ลักษณะเด่นของวิทยานิพนธ์  

 (  ) 5.1   ก่อให้เกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่   

 (  ) 5.2   สร้างระเบียบวิธีวิจัย/เครื่องมือวิจัยใหม่ 

 (  ) 5.3   ค้นพบสิ่งใหม่/ปรับปรุงแก้ไขสิ่งเดิมให้ดีขึ้น  

 (  ) 5.4   อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………..……………………………………………………………………………. 

6. ประวัติของนักศึกษาผู้ท าวิทยานิพนธ์ 

(1)   ชื่อ  (นาย / นาง / นางสาว) ………………………นามสกุล ……………………………...…………………… 

(2)   สัญชาติ ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(3)   ส าเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย…………………….…………..... เมื่อวันที่…………..………………… 

 ได้รับปริญญา…………………………….………สาขาวิชา……………………………………............................. 

  คณะ / สถาบัน / วิทยาลัยที่ศึกษา………………………………………………………………………………… 

(4)   อาชีพปัจจุบัน..………………………………….….ต าแหน่ง ………….…………………….…………………………. 

 หน่วยงานที่สังกัด……………………………………………………………………………....………………………….…. 

 ถนน……………….…..…แขวง………………………เขต…………..…….……จังหวัด..…………………….………. 

  รหัสไปรษณีย์……………...……โทรศัพท์………………........……....โทรสาร…………………………………….. 

 โทรศัพท์มือถือ......……………………………E-mail…………………...………………………… 
 



 (5)   กรณีท่ียังไม่ได้ประกอบอาชีพตามข้อ (4) หากท่านมีโครงการที่จะศึกษาต่อหรือก าลังศึกษาต่อ 
 โปรดระบุระดับการศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อหรือก าลังศึกษา

ต่อ……………………………………..……………………. 

        สถาบันการศึกษา……………………………………………………………………………………………..…………….. 
(6) กรณีท่ียังไม่ได้ประกอบอาชีพตามข้อ (4) และไม่ได้ศึกษาต่อตามข้อ (5) โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………….     
(7)   สถานที่สะดวกในการติดต่อ เลขท่ี……………………………………………………………………………………… 

 ถนน………………..……..แขวง…………..……..……เขต………………...………จังหวัด..…………………….…… 

                รหัสไปรษณีย์…………….………โทรศัพท์…………….……...………โทรสาร…………………….… 

 โทรศัพท์มือถือ....……………..……………… E-mail ……..………………………….……………….. 

(8)   ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ระดับปริญญา 
อักษรย่อปริญญา 

สาขาวิชา 
สถาบันการศึกษา 

ชื่อ ประเทศ 

     
     

     

     
 

7. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล (ไม่เกิน 5 หน้า) โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

  7.1   ความส าคัญและที่มาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

  7.2   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง 

  7.3   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

7.4   ระเบียบวิธีวิจัย 

7.5   ขอบเขตการวิจัย  

 7.6   ระยะเวลาการท าวิจัย 

7.7   สถานที่ท าการวิจัย ทดลอง หรือ เก็บข้อมูล 

7.8   ระบุสถาบันที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ถ้ามี) 

7.9   สรุปผลการวิจัย 

 

 

 



 

8. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

   ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) …………………………นามสกุล …………………………………………. 

   Name (Mr. / Mrs. / Miss) ………………………… Surname ………………………………………. 

   สัญชาติ ……………………… ต าแหน่งทางวิชาการ…………………………………………………… 

 หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชา ………………………………… คณะ ……………………………………. 

 สถาบัน…………………………………………………………………………………………………... 

 โทรศัพท์ ………………………. โทรสาร ………………………..  e-mail …………………………… 

9. ระบุชื่อบุคคล และหน่วยงานที่อ้างอิง ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  

 9.1 ……………………………………………………………...……………………………………….. 

 9.2 ……………………………………………………………………………………………………….. 

   ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 

 

 
 
 
 
 

ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
  
 

ลงช่ือ ............................................................. 

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

วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ........... 

ลงช่ือ ............................................................. 

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

วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ........... 



 

 
 

หนังสือรับรอง 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า........................................................................... ........ 

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย...........................................................จริง และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามท่ีก าหนดเห็นสมควรได้รับการพิจารณาเพ่ือรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภท ......................................................  

ในปีพุทธศักราช  2561   ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                 ลงชือ่............................................................................ 

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

                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน............................ 

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

 

 

 

 

 

***  หมายเหต ุ เอกสารประกอบการพิจารณา : 
ให้น าส่งเอกสาร ไฟล์ PDF และสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่น (ถ้ามี) เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ไปยัง ส านักงานของสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 



 

แบบประวัติและผลงาน 
การคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมดีเด่น/ /ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น 

 พุทธศักราช 2561 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

--------------------------------------------------- 
 
 
ค าชี้แจง ขอให้ผู้สมัครแต่ละสถาบันกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่าน 
            ในการประกอบการพิจารณา 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ................................................................................นามสกุล........................................................ ................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด.....................................................................................อายุ........ .............ปี 
สาขาวิชา................................................................................คณะ.................................. .................................... 
หลักสูตร ภาษาไทย / นานาชาติ................................................สถาบันการศึกษา............................................. 
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA).............................................................................................................  

 
การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (นับตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ระดับอุดมศึกษา) 
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................ .........................................................
.......................................................................... ...............................................................................................................  
 
ผลงาน / รางวัลที่เคยได้รับ 
.................................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................... .......................................................... 
........................................................................ .................................................................................................................  

ลงชื่อ        

                (      ) 

วันที่    เดือน    พ.ศ.    

 

 
ติดรูป 



เอกสารที่ต้องน าส่ง 
1. แบบประวัติและผลงาน พร้อมภาพถ่ายขนาด  1  นิ้ว  1  ภาพ 
2. หลักฐานแสดงผลการเรียน จ านวน  1  ฉบับ 
3. ผลงานที่น าเสนอเพ่ือพิจารณา 
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
5. หนังสือรับรองจากอธิการบดี 
6. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือรับรอง 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า...................................................................................  

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย..............................................................จริง  และเป็นผู้มีคุณสมบัติค รบถ้วน

ตามที่ก าหนด เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเพ่ือรางวัลดีเด่นด้าน....................................................ในปีพุทธศักราช 

2561  ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
         ลงชื่อ........................................................................... 

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

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน.................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 

***  หมายเหต ุ เอกสารประกอบการพิจารณา : 
ให้น าส่งเอกสาร ไฟล์ PDF และสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่น (ถ้ามี) เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ไปยัง ส านักงานของสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 


