สํานักงานสนับสนุนการป้ องกันอุบตั เิ หตุจราจรระดับจังหวัด
ศูนย์อุบตั เิ หตุและวิกฤตบําบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9993

ที่ สอจร. ว. 61 /2560
22 พฤษภาคม 2560
เรือ่ ง

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรทีเ่ หมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road
Safety Awards ในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครัง้ ที่ 13 Invest for Sustainable
Road Safety : การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์สคู่ วามปลอดภัยทางถนนทีย่ งยื
ั่ น

เรียน ภาคีเครือข่าย ทุกท่าน
สิง่ ที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก Prime Minister Road Safety Awards
2. รายละเอียดการจัดส่งผลงานวิชาการ

1
1

ชุด
ชุด

ด้วยปั ญหาอุบตั เิ หตุดา้ นจราจรถือเป็ นสาเหตุการตายทีส่ าํ คัญของประเทศไทย แม้ว่าจะมีมาตรการสําคัญในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาจากทุกส่วนที่เกีย่ วข้อง คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน
ซึ่งประกอบด้วยหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนจากหลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของปั ญ หาดังกล่าว จึงมีมติ
ร่วมกันในการจัด การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครัง้ ที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety :
การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์ส่คู วามปลอดภัยทางถนนทีย่ งยื
ั ่ น ขึน้ ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
เพื่อ เป็ น เวทีในการแลกเปลี่ย นเรียนรู้และจัด ทําข้อ เสนอเชิงนโยบายนอกจากนี้ ย งั เป็ น เวทีในการนํ าเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติในรูปแบบของการนําเสนอผลงานด้านวิชาการด้านวิจยั /โครงการและนวัตกรรม และของเยาวชน
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน นักวิชาการ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา ภาคีเครือข่าย ได้มโี อกาสนํ าเสนอผลงานวิชาการ
ผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ และการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็ นการส่งเสริม
ให้กําลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดําเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ทางคณะกรรมการจัดงานจึง
ขอเรียนเชิญผูส้ นใจส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดผลงานนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และเสนอชื่อที่เหมาะสม
เข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในครัง้ นี้
ดังรายละเอียดสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย โดยผูส้ นใจส่งผลงานวิชาการและเสนอรายชือ่ บุคคล หรือองค์กรทีเ่ หมาะสมเข้ารับ
รางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อ เข้ารับ การคัดเลือก กรุณ าส่งแบบฟอร์มตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้ ทาง E:mail : kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมติดต่อ 081-5440206, 086-4580260
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและภาคีเครือข่ายของท่านทราบด้วยจัก
ขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชาติบญ
ั ชาชัย)
นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ
ประธานแผนงานสนับสนุนการป้ องกันอุบตั เิ หตุจราจรระดับจังหวัด
ประธานด้านวิชาการในการสัมมนาระดับชาติ ครัง้ ที่ 13

เอกสารชุดที่ 1

หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัล Prime Minister Road Safety Awards
การสัมมนาระดับชาติ ครัง้ ที่ 13
วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
คุณสมบัติของผูส้ ่งผลงาน
1. ส่งในนามบุคคล,หน่ วยงานเอกชน,องค์กรภาครัฐ,มูลนิ ธิหรือองค์กรไม่แสวงหากําไร องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จังหวัด หรือหน่ วยงานอื่ นๆที่ มีผลงานในการดําเนิ นงานที่ เด่ น ชัดในสาขาใด
สาขาหนึ่ ง หรือหลายสาขารวมกัน ดังนี้
ด้านที่ 1 Road Safety Management
มีความมุง่ มันและ/หรื
่
อได้ดาํ เนินการแก้ไขปั ญหาทัง้ ในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิน่ มีการ
สร้างเครือข่าย ระบบ กลไก บริหารจัดการ หรือเป็ นผูน้ ําในการพัฒนาด้านความปลอดภัยทาง
ถนนด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้ าหมาย ทีม่ ขี อ้ มูลหรืองานวิจยั สนับสนุ น เพือ่ ประเมิน
และตรวจสอบมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยเทคโนโลยีในการจัดการและช่วยให้การทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์
ด้านที่ 2 Infra-Structure
มีการยกระดับความปลอดภัยและการป้ องกันอุ บัติเหตุ และการบาดเจ็บสําหรับผู้ใช้ทาง
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ทางที่มีความเสี่ยงต่ อการบาดเจ็บ (เช่ น คนเดินเท้า รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์) โดยมาตรการต่างๆ ทัง้ ในขัน้ ตอนการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง หรือถนน
ทีเ่ ปิ ดใช้แล้ว
ด้านที่ 3 Safe Vehicles
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะ รวมทัง้ เทคโนโลยีเพือ่ ลด
อุบตั เิ หตุ (Active Safety) และลดการบาดเจ็บ (Passive Safety) ด้วยมาตรการทีเ่ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล ความต้องการของผูบ้ ริโภค และการวิจยั และพัฒนา
ด้านที่ 4 Road Safety User Behavior
มีการพัฒนามาตรการในการยกระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน มีการใช้
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย หรือมาตรฐาน ร่วมกับการสร้างจิตสํานึกและการให้ความรู้
เพื่อเพิม่ อัตราการสวมหมวกนิรภัยและการใช้เข็มขัดนิรภัย และลดอัตราการเมาแล้วขับ การใช้
ความเร็วเกินอัตราทีก่ ําหนด หรือปั จจัยเสีย่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางถนน
ด้านที่ 5 Post Crash Care
มีการเพิม่ การตอบสนองในการดูแลผู้ประสบเหตุ และยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อ
สามารถช่วยเหลือและพักฟื้ นผูป้ ระสบเหตุได้อย่างเหมาะสม
2. โดยมีกรอบประเด็นการพิ จารณาผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา ดังนี้
1. ผลงานเชิงประจักษ์ในการแก้ปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ อย่างน้อย 3 ปี และยังดําเนินการ
ต่อเนื่อง
2. เกิดทีมทํางานในประเด็นนัน้ ๆ แบบมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนื่องยังยื
่ น
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3. มีการสร้างเจ้าภาพใหม่ๆ โดยเฉพาะในส่วนของเจ้าของปั ญหาให้เป็ น Change agent ที่
เข้มแข็ง
4. ทุนความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ ทีม่ กี ารนําไปใช้ประโยชน์
5. การเชื่อมการทํางานกับท้องถิน่ และชุมชนทัง้ ในส่วนความร่วมมือและทุนงบประมาณ
6. การขยายผลและการนําไปสือ่ สารกับพืน้ ทีอ่ ่นื
3.ประเภทของผูร้ บั รางวัล
รางวัลแบ่งเป็ นประเภท บุคคล องค์กร/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจังหวัด
4.เอกสารประกอบการจัดส่งผลงาน
4.1 แบบจัดส่งผลงานเพือ่ เสนอชือ่ เข้ารับรางวัล Prime Minister Awards 1 ชุด
4.2 เอกสารรายละเอียดผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา ตามข้อ 2 ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
4.3 หลักฐานเชิงประจักษ์อน่ื ๆ เช่น รูปภาพ หรือหลักฐานอื่นๆ เช่นประกาศเกียรติคุณ
5.ระยะเวลา

 เปิ ดรับผลงาน ตัง้ แต่วนั ที่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2560
 ประกาศผล ภายใน วันที่ 1 กันยายน 2560
 มอบรางวัล วันที่ 6 ธันวาคม 2560
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แบบจัดส่งผลงานเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards
การสัมมนาระดับชาติ ครัง้ ที่ 13
วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หน่ วยงานที่เสนอชื่อ.............................................................................................................
ผูป้ ระสานงาน........................................................เบอร์โทรศัพท์........................................
เบอร์อีเมล์...........................................................เบอร์มือถือ...............................................
ประเภทองค์กร
o บุคคล
o หน่วยงาน/องค์กรราชการ
o หน่วยงาน/องค์กรเอกชน/มูลนิธ/ิ เครือข่าย/ชมรม
o องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /จังหวัด
o อื่นๆระบุ.....................................................................................................................
ประเภทผลงานดีเด่น
ด้านที่ 1 Road Safety Management
ด้านที่ 2 Infra-Structure
ด้านที่ 3 Safe Vehicles
ด้านที่ 4 Road Safety User Behavior
ด้านที่ 5 Post Crash Care
หรือ หลายสาขารวมกัน
(หรือหากท่านยังไม่แน่ ใจในประเภทผลงานให้ระบุกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการมาให้ชดั เจน เพื่อให้
ทางคณะกรรมการจัดประเภทผลงานอีกครัง้ )
เอกสารประกอบการพิ จารณา
o เอกสารรายละเอียดผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา จํานวน...............หน้า
o หลักฐานเชิงประจักษ์อ่นื ๆ
ระบุ..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่
คุณพรทิพภา สุรยิ ะ
คุณขวัญนาค กุลเลียบ
คุณศิรกิ ุล
กุลเลียบ

081-8734998
081-5440206
095-6693301

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 081-5440206 และจัดส่งผลงานที่ e-mail : kulleab@gmail.com
หรือ www.rswgsthai.com
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แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนิ นการเพื่อพิ จารณารางวัล Prime Minister Road Safety Awards
การสัมมนาระดับชาติ ครังที
้ ่ 13
วันที่ 6 -7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
1. อธิบายปั ญหาและสภาพปั ญหา
 ความสําคัญของปั ญหา
 ผลกระทบจากปั ญหา
2. อธิบายแนวทางแก้ปัญหาและประโยชน์ทส่ี าํ คัญทีไ่ ด้รบั จากการดําเนินโครงการ
 แนวทางในการแก้ปัญหา
 ประโยชน์และผลสัมฤทธิ ์
 กลุ่มทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
3. กลยุทธ์ทน่ี ํามาใช้ในโครงการประสบผลสําเร็จ
4. การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทําอย่างไร
5. ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการดําเนินงาน
6. อธิบายขัน้ ตอนสําคัญในการพัฒนาโครงการและนําไปปฎิบตั อิ ย่างไร
7. ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
8. ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน (งบ)
9. การสร้างความยังยื
่ นและการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ
10. บทเรียนทีไ่ ด้รบั คืออะไร
(เอกสารอื่นๆ ทีเ่ ป็ นผลงานเชิงประจักษ์ ฯลฯ สามารถส่งมาได้ ไม่เกิน 15 หน้า)
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รายละเอีย ดการจัด ส่งผลงานวิ ชาการ การสัม มนาระดับ ชาติ ครัง้ ที่ 13
วัน ที่ 6 – 7 ธ นั วาคม 2560
ณ ศูน ย์นิ ทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
“เป็ นผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั โครงการ นวัตกรรมด้ านความปลอดภัยทางถนน ในด้ านต่างๆ ดังนี ้
ด้านที่ 1 Road Safety Management
มีความมุง่ มันและ/หรื
่
อได้ดาํ เนินการแก้ไขปั ญหาทัง้ ในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิน่ มีการสร้าง
เครือข่าย ระบบ กลไก บริหารจัดการ หรือเป็ นผูน้ ําในการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนนด้าน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้ าหมาย ทีม่ ขี อ้ มูลหรืองานวิจยั สนับสนุ น เพือ่ ประเมินและตรวจสอบ
มาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัย
เทคโนโลยีในการจัดการและช่วยให้การทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์
ด้านที่ 2 Infra-Structure
มีการยกระดับความปลอดภัยและการป้ องกันอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บสําหรับผูใ้ ช้ทาง โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ใช้ทางที่มีความเสี่ยงต่ อการบาดเจ็บ (เช่ น คนเดินเท้า รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ ) โดย
มาตรการต่างๆ ทัง้ ในขัน้ ตอนการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง หรือถนนทีเ่ ปิ ดใช้แล้ว
ด้านที่ 3 Safe Vehicles
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะ รวมทัง้ เทคโนโลยีเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุ
(Active Safety) และลดการบาดเจ็บ (Passive Safety) ด้วยมาตรการทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ความต้องการของผูบ้ ริโภค และการวิจยั และพัฒนา
ด้านที่ 4 Road Safety User Behavior
มีการพัฒนามาตรการในการยกระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของผูใ้ ช้รถใช้ถนน มีการใช้กฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมาย หรือมาตรฐาน ร่วมกับการสร้างจิตสํานึกและการให้ความรู้ เพื่อเพิม่ อัตราการ
สวมหมวกนิ รภัยและการใช้เข็มขัดนิ รภัย และลดอัตราการเมาแล้วขับ การใช้ความเร็วเกินอัตราที่
กําหนด หรือปั จจัยเสีย่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางถนน
ด้านที่ 5 Post Crash Care
มีการเพิม่ การตอบสนองในการดูแลผู้ประสบเหตุและยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อสามารถ
ช่วยเหลือและพักฟื้ นผูป้ ระสบเหตุได้อย่างเหมาะสม
การจัดส่งผลงานวิชาการเพื่อรับการพิจารณา กรุณาจัดส่งขนาด 1หน้ า กระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร
Eucrosia UPC, Front Sarabun ขนาดตัวอักษร 16 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
o ชื่อผลงานวิจยั
o ชื่อผู้จดั ส่งผลงานวิจยั และคณะ พร้ อมหน่วยงานต้ นสังกัด
o หลักการและเหตุผล ระบุที่มา ความจําเป็ นของปั ญหา
o กรณีเป็ นงานวิจยั ให้ ระบุวธิ ีวิจยั ระบุกลุม่ ตัวอย่าง วิธีการดําเนินการวิจยั ขอบเขตการวิจยั

1

เอกสารชุดที่ 2
o กรณีเป็ นโครงการ/นวัตกรรม ให้ ระบุกระบวนการในการดําเนินโครงการ สถานที่ กลุม่
ตัวอย่าง และหากมีการขยายผลแล้ วให้ ระบุพื ้นที่ขยายผล
o ผลการวิจยั
o สรุป วิจารณ์และข้ อเสนอแนะ
o เอกสารอ้ างอิง
 ระยะเวลาการเปิ ดรับผลงานวิจยั
o เปิ ดรับผลงาน ตั ้งแต่ พฤษภาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2560
o คณะกรรมการพิจารณาทุนการนําเสนอผลงาน สิงหาคม 2560
o ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 1 กันยายน 2560
o ผู้ได้ รับพิจารณาแจ้ งยืนยันการนําเสนอผลงาน วันที่ ..................... – วันที่ ...................
 ผู้ได้ รับการพิจารณานําเสนอผลงานวิจยั จะได้ รับทุนสนับสนุน 4,500 บาท(รวมค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง
ค่าจัดทําโปสเตอร์ )
 ประกวดผลงานวิชาการ(โปสเตอร์ ) แบ่งเป็ น 3 ประเภท (วิจยั โครงการ/นวัตกรรม และผลงานของ
เยาวชน) ในแต่ละประเภทมีรางวัล ดังนี ้
o รางวัลชนะเลิศ
โล่พร้ อมเงินรางวัล 10,000 บาท
o รองชนะเลิศ อันดับ 1
โล่พร้ อมเงินรางวัล 8,000 บาท
o รองชนะเลิศ อันดับ 2
โล่พร้ อมเงินรางวัล 6,000 บาท
o ชมเชย 2 รางวัล
โล่พร้ อมเงินรางวัล 3,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 081-5440206 และจัดส่งผลงานที่ e-mail : kulleab@gmail.com
หรื อ www.rswgsthai.com
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แบบฟอร์ม ประวัติ ก ารศึก ษาและการทํา งานของผูน้ ําเสนอผลงานวิ ชาการ
ผูเ้ สนอผลงาน................................................................................................................................................
ชือ่ เรือ่ ง (ภาษาไทย).....................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................
หน่วยงาน....................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทส่ี ะดวกต่อการติดต่อกลับ...............................................อีเมล์........................................................
ประวัตกิ ารศึกษา
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ประวัตกิ ารทํางาน
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ประสบการณ์หรือความเชีย่ วชาญ
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ต้องการนําเสนอในรูปแบบ O โปสเตอร์

******พร้อมรายละเอียดผลงาน ข้อมูลไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4******
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 081-5440206 และจัดส่งผลงานที่ e-mail : kulleab@gmail.com
หรือ www.rswgsthai.com
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บทคัด ย่อ ประเภทโครงการ / นวัต กรรมและผลงานเยาวชน
1.ชื่อ เรื่อ ง
2.รายชื่อ หัว หน้ า โครงการ / นวัต กรรม และทีม
3.บทนําและวัต ถุป ระสงค์
กล่าวถึงความสําคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์
4.วิ ธ ีก ารดําเนิ น งาน
5.ผลการศึก ษา
อธิบายถึงผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างไร และนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ (ถ้ามี)
6.วิ จ ารณ์ แ ละสรุป/ข้อ เสนอแนะ
**หมายเหตุ:
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ ตัง้ แต่ พฤษภาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2560
2. บทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน 30 บรรทัด หรือ 1 หน้ากระดาษ A4
3. พิมพ์ดว้ ยโปรแกรม MS Word ตัวหนังสือ Cordia New ขนาด 16 พอยท์ โดยเนื้อเรือ่ งมีระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านละ 1.5 นิ้ว
4. ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
5. ส่งต้นฉบับ ข้อมูลไปยังทาง E-mail : kulleab@gmail.com
6. ทีมคณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อทัง้ หมด วันที่ 15 สิงหาคม 2560
7. ประกาศผลการคัดเลือกผลงานทีเ่ ข้าประกวดวิชาการ วันที่ 1 กันยายน 2560
8. ท่านได้รบั คัดเลือกให้เข้าประกวดจะได้รบั เงินค่าดําเนินการ(เหมาจ่ายค่าพาหนะเดินทางและทีพ่ กั )
จัดทํา Porter ขนาดกว้าง 0.80 x ยาว 1.80 เมตร จํานวน 4,500 บาท (ท่านต้องเสียค่าลงทะเบียน
1,500 บาท)
9. ประกวดประเภทโครงการ/นวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ
ได้โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รองชนะเลิศที่ 1
ได้ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
รองชนะเลิศที่ 2
ได้ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท
ชมเชย 2 รางวัล
ได้ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่
คุณพรทิพภา สุรยิ ะ
คุณขวัญนาค กุลเลียบ
คุณศิรกิ ุล
กุลเลียบ

081-8734998
081-5440206
095-6693301

โทรสาร 0 4323 9993

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 081-5440206 และจัดส่งผลงานที่ e-mail : kulleab@gmail.com
หรือ www.rswgsthai.com
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บทคัด ย่อ ประเภทวิ จ ยั
1.ชื่อ เรื่อ ง
2.รายชื่อ ผูว้ ิ จ ยั หรือ คณะผูว้ ิ จ ยั พร้อ มหน่ ว ยงาน
3.บทนําและวัต ถุป ระสงค์
กล่าวถึงสมมติฐาน เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์การศึกษา/วิจยั อย่างรัดกุมและได้ใจความ
4.วิ ธ ีก ารศึก ษา
อธิบายถึงองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของการออกแบบการศึกษาวิจยั
- ชนิดของการศึกษา (Study Design)
- การกําหนดตัวอย่างและวิธกี ารคัดเลือก
- ตัวแปรทีใ่ ช้วดั
- ผลการศึกษา / วิจยั และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
5.ผลการศึก ษา
อธิบายถึงผลการศึกษาทีส่ าํ คัญ สอดคล้องกับวิธกี ารศึกษา
6.วิ จ ารณ์ แ ละสรุป
สรุปสาระสําคัญของผลการศึกษาอย่างสัน้ รัดกุมและชัดเจน โดยเน้นถึงปั ญหาหรือข้อโต้แย้งใน
สาระสําคัญของเรือ่ ง ผลกระทบของการศึกษา และข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ:
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ ตัง้ แต่ พฤษภาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2560
2. บทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน 30 บรรทัด หรือ 1 หน้ากระดาษ A4
3. พิมพ์ดว้ ยโปรแกรม MS Word ตัวหนังสือ Cordia New ขนาด 16 พอยท์ โดยเนื้อเรือ่ งมีระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านละ 1.5 นิ้ว
4. ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
5. ส่งต้นฉบับ ข้อมูลไปยังทาง E-mail : kulleab@gmail.com
6. ทีมคณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อทัง้ หมด วันที่ 15 สิงหาคม 2560
7. ประกาศผลการคัดเลือกผลงานทีเ่ ข้าประกวดวิชาการ วันที่ 1 กันยายน 2560
8. ท่านได้รบั คัดเลือกให้เข้าประกวดจะได้รบั เงินค่าดําเนินการ(เหมาจ่ายค่าพาหนะเดินทางและทีพ่ กั )
จัดทํา Porter ขนาดกว้าง 0.80 x ยาว 1.80 เมตร จํานวน 4,500 บาท (ท่านต้องเสียค่าลงทะเบียน
1,500 บาท)
9. ประกวดประเภทโครงการ/นวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ
ได้โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รองชนะเลิศที่ 1
ได้ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
รองชนะเลิศที่ 2
ได้ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท
ชมเชย 2 รางวัล
ได้ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ผูป้ ระสานงาน
คุณพรทิพภา สุรยิ ะ
081-8734998
โทรสาร 0 4323 9993
คุณศิรกิ ุล
กุลเลียบ
095-6693301
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 081-5440206 และจัดส่งผลงานที่ e-mail : kulleab@gmail.com
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