
 
หนังสือแสดงความยินยอมการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ 

------------------------------------------ 
 

 ช่ือ (นาย/ นาง/ นางสาว)  ........................................... นามสกุล ..........................................................  
อาชีพ .......................................................... ตำแหน่ง ......................................................................................... 
หน่วยงานที่สังกัด .................................................................................................. ................................................ 
ยินยอมให้ นาย/ นาง/ นางสาว) ............................................. นามสกุล ............................................................  
อาชีพ .......................................................... ตำแหน่ง .........................................................................................  
หน่วยงานที่สังกัด  .......................................................................................................... ...................................... 
ซึ่งเป็นผู้วิจัย ผลงานเรื่อง  “.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................” 
และได้รับทุนสนับสนุนจาก...................................................................................................... .............................. 
เสนอผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าว เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ    
2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้วิจัยได้รับรางวัล หากผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าว
ได้รับรางวัลฯ 
  ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรอืประกาศนียบัตรใด ๆ             
 
   ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
  
 
 

(ลงช่ือ)  .............................................................................. 
           (...........................................................................) 
ตำแหน่ง ................................................................................. 
          วันที่ ............. / ............................. / ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
------------------------------------------ 

 
 ช่ือ  (นาย/ นาง/ นางสาว) .............................................. นามสกุล .......................................................  
อาชีพ .......................................................... ตำแหน่ง ......................................................................................... 
หน่วยงานที่สังกัด .................................................................................................................................................. 
อนุญาตให้ (นาย/ นาง/ นางสาว) ........................................... นามสกุล ............................................................  
อาชีพ .......................................................... ตำแหน่ง ............................................................ ............................. 
หน่วยงานที่สังกัด ............................................................................................................................................. ..... 
ซึ่งเป็นผู้วิจัย ผลงานเรื่อง  “.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...............................................” 
เสนอผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าว เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ    
2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้วิจัยได้รับรางวัล หากผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าว
ได้รับรางวัล 
 
  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
 
 
 

(ลงช่ือ)  .............................................................................. 
           (...........................................................................) 
ตำแหน่ง .................................................................................  
         วันที่ ............. / ............................. / ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาขาวิชาการ 

---------------------------------------------- 
 



1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์
ของสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง   
 3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ชีวเคมี              
เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี 
เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา เครื่องสำอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร       
ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร  
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6. สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์  โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม 
ภาษาสถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 7. สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายมหาชน
กฎหมายเอกชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง 
ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมอืง รัฐประศาสนศาสตร์  มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตร์-
การเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 9. สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 10. สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา-
สังคม ปัญหาสังคมและสงัคมสงัเคราะห ์อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยา และนิเวศวิทยา-
สังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา    
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 11. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การสำรวจและรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์ และภัณฑาคาร และอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง 
 12. สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและ    
การประเมินผล การศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา 
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


