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แบบเสนอขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1. ผู้เสนอขอรับรางวัล 

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)     
ต าแหน่งทางวิชาการ  คณะ/ส านัก/สถาบัน     
โทรศัพท์    โทรสาร     
โทรศัพท์มือถือ E-mail Address    

 
สถานะในบทความวิจัย (โปรดเลือก 1 สถานะ) 

  ชื่อแรก (first author) 
  ผู้วิจัยหลัก (corresponding author) 
  ผู้วิจัยร่วม 
 

 รายละเอียดของผู้แต่ง (ตามจริงของหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ) 
บทความวิจัยนี้มีผู้ร่วมผลงาน..................................................คน (เฉพาะผู้แต่งชื่อแรก/ผู้แต่งหลัก/ผู้แต่งร่วม ที่

ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสังกัดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ การลงนามเพื่อรับรองว่าผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์ในครั้งนี้ จะไม่สามารถน ามาขอรับรางวัลฯ ได้อีก 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ผู้เสนอขอรับรางวัลลงนาม............................................................................ 
(............................................................................. ) 

วันที่........................................................................ ...... 

ชื่อผู้แต่ง ลงนาม* 
ผู้แต่งชื่อแรก 
 

 

ผู้แต่งชื่อหลัก 
 

 

ผู้แต่งชื่อร่วม 
 

 

ผู้แต่งชื่อร่วม 
 

 

ผู้แต่งชื่อร่วม 
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2. ชื่อบทความวิจัย 
             
            
             

 

  รายละเอียดของบทความวิจัย 
  ชื่อวารสาร             
 ปีที่/Volume  ฉบับที่/Issue    เล่มที่/No.  เลขหน้า     

แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย      ปี    จ านวนเงิน               บาท 
 

ประเภทของผลงานตีพิมพ์ 
  Original article   Review article  
  Conference proceeding (ปรากฏในฐานข้อมูลสากลหรือมีการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Peer Review)) 
 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติปรากฎในฐานข้อมูล 
 JCR (Journal Citation Report จาก โดย Web of Knowledge)  

ค่า Impact Factor (IF) (ปีล่าสุด) เท่ากับ     
 SJR (SCImago Journal & Country Ranking) (ปีล่าสุด)  ค่าควอร์ไทล์เท่ากับ    
 ไม่ปรากฎในฐานข้อมูล JCR และ SJR แต่มีการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร  

(Peer Review) (แนบเอกสารที่แสดงว่ามี peer review)  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบส าเนาเอกสารบทความที่
ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารและมีเลขหน้าแล้วเพ่ือประกอบการพิจารณา มาพร้อมแล้ว 
 
 
 

ผู้เสนอขอรับรางวัลลงนาม............................................................................ 
(............................................................... ..............) 

วันที่.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
วันที่รับเอกสาร................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. ส าเนา (Reprint) ของผลงานท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารและมเีลขหน้าแล้ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องทุกหน้า 
 2. ส าเนา (Reprint) ของ conference proceeding พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
 3. เอกสารที่รับรองว่ามีการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ทรงคณุวุฒิประจ าวารสาร (Peer Review) พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

(เฉพาะผลงานตีพิมพ์ท่ีไม่ปรากฎในฐานข้อมูล JCR/SJR และconference proceeding) 
 4. ผลการสืบค้นวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ปีล่าสุด พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง 
 5. ข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แบบ IL-Re-02) 
 6. เอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (พร้อม electronic file เพื่อประชาสัมพันธ์ใน website ของสถาบันฯ) 

ได้ตรวจสอบข้อมลูและเอกสารถูกต้องตามประกาศ 
 

เจ้าหน้าท่ีลงนาม..................................................... 
(...........................................................) 

วันท่ี..................................……………. 
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แบบฟอร์มข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

ชื่อผลงาน (Publication) ............................................................................................................................................................. 

เป็นผลงานมาจากโครงการวิจยัเร่ือง ............................................................................................................................................. 

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

ปีที่ด าเนินการเสร็จสิ้น .................................................. ปีที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ ................................................................. 

ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ................................................................................................................................................... 

ประเภทของการใชป้ระโยชน์จากงานวิจัย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  องค์ความรู ้       เชิงนโยบาย        เชิงสาธารณะ       เชิงพาณชิย ์ 

รายละเอียดการน าไปใชป้ระโยชน์โดยสังเขป  
..........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 
ลงชื่อ......……………………………….......……………… 
      (……………………………….......…………………) 

              ต าแหน่ง  ........…………......................................... 
       วันที่…………/……………/…………… 

 
การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน ์

1. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เป็นการน าองค์ความรู้ไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร 
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

2.  การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  เป็นผลงานวิจัย/บริการวิชาการ/นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนทั่วไป ซ่ึง
น าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ผลงานที่เน้นสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และลดการน าเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริการ 

 



ขั้นตอนการขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอขอรับรางวัลจดัท าแบบเสนอขอรับรางวัลฯ (แบบ IL-Re-01) 
แบบฟอร์ม “ขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่” 

เอกสารไม่ครบ  

เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือขออนุมัติและเบิกจา่ยค่าตอบแทนตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

เสนอรองผู้อ านวยการฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 
ลงนามเพื่อเสนอผู้อ านวยการอนุมตัิ 

เอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 1 ชุด    
1. ส าเนา (Reprint) ของผลงานท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารและมี
เลขหน้าแล้ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
2. ส าเนา (Reprint) ของ conference proceeding พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
3. เอกสารที่รับรองว่ามีการพิจารณาตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร (Peer Review) พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง (เฉพาะเฉพาะผลงานตีพิมพ์ท่ีไม่ปรากฎ
ในฐานข้อมูล JCR/SJR และconference proceeding 
conference proceeding) 
4. ผลการสืบค้นวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ปีล่าสุด 
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง 
5. ข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แบบ IL-Re-02) 
6. เอกสารเพื่อเผยแพรผ่ลงานเป็นภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ (พร้อม electronic file เพื่อประชาสมัพันธ์ใน 
website ของสถาบันฯ) 

เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบเอกสาร ติดต่อผู้เสนอขอรับรางวัลให้
เพิ่มเตมิ/แกไ้ข 

1 – 2 วันท าการ  

ผู้อ านวยการอนุมตัิลงนาม 

เอกสารครบตามประกาศ  

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการส่งหนังสือขออนุมัติเบิกเงินฯ พร้อมเอกสารแนบ
ให้กับการเงินส่วนงาน เพื่อท าฏีกาเบิกจ่ายเงินไปท่ีกองคลังของ

มหาวิทยาลยั เพื่อเบิกจ่ายต่อไป 

1 – 2 วันท าการ  

20 วันท าการ 
ผู้ขอรับรางวลัไดร้ับรางวลัผลงานตพีิมพ์ฯ 


