
      (สําเนา)                                                                 หนว่ยรับ                            

         ระเบียบกองทพัอากาศ 

วา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้นและบทความทางวิชาการ  

พ.ศ.๒๕๕๒ 

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงาน  

ประดษิฐ์คดิค้นและผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึน้ จงึวางระเบียบไว้ดงันี  ้

  ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น

และบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒” 

  ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตบ่ดันี ้เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

และบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗  

  บรรดาระเบียบ และคําสัง่อ่ืนใดในสว่นท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี ้หรือซึง่ขดั  หรือแย้ง 

กบัระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

  ข้อ ๔  ในระเบียบนี ้

    ๔.๑  “รางวลั” หมายความวา่ เงินรางวลั โลร่างวลั ใบประกาศเกียรตคิณุ ของรางวลั 

หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับอนมุตัจิากผู้บญัชาการทหารอากาศ  

            ๔.๒  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการพิจารณาให้รางวลัผลงาน 

ประดษิฐ์คดิค้นและบทความทางวิชาการของกองทพัอากาศ  แตง่ตัง้โดยผู้บญัชาการทหารอากาศ 

           ๔.๓  “คณะอนกุรรมการ” หมายความวา่ คณะอนกุรรมการพิจารณากลัน่กรอง 

และเสนอแนะการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้นและบทความทางวิชาการของกองทพัอากาศ  แตง่ตัง้โดย 

ผู้ อํานวยการศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบนิและอวกาศกองทพัอากาศ  

            ๔.๔  “ผลงานประดษิฐ์คดิค้น” หมายความวา่ 

                       ๔.๔.๑  ผลงานท่ีได้จากความคดิในการจดัทํามาตรการ วิธีการ กระบวนการ   

หรือระบบปฏิบตักิารสําเร็จรูป เชน่ การจดัทําสตูรสําเร็จรูปทางด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ หรือคํานวณระบบคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

                                                                                                                         

 

 

         ๔.๔.๒  ผลงาน ... 
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    ๔.๔.๒  ผลงานท่ีได้จากความคดิริเร่ิม ปรับปรุง หรือพฒันาให้ดีขึน้ หรือพฒันาขึน้ 

ใหมใ่ห้มีประสิทธิภาพสงูขึน้กวา่เดมิโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการใช้งานในกองทพัอากาศ  

             ๔.๕  “บทความทางวิชาการ” หมายความวา่ บทความท่ีเขียนขึน้เป็นภาษาไทย เพ่ือแสดง

ความคดิเห็นท่ีให้ความรู้ในทางวิชาการ โดยการรวบรวม เรียบเรียง  หรือเขียนขึน้จากความรู้ ความสามารถ 

จากการศกึษา ค้นคว้า หรือแนวความคดิของผู้ เขียนเอง 

            ๔.๖  “บทความทางวิชาการท่ีแปลมาจากภาษาตา่งประเทศ” หมายความวา่ เอกสาร 

รายงาน วารสาร สารานกุรม หรือสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศ ได้รับเอกสิทธ์ิในการแปลเป็นภาษาไทย   

โดยมุง่ให้ความรู้ในทางวิชาการเป็นสําคญั และคงความหมายของต้นฉบบัไว้อยา่งครบถ้วนและเท่ียงตรง  

            ๔.๗  “เอกสารประกอบผลงานประดษิฐ์คดิค้น” หมายความวา่ เอกสารฉบบัตวัจริง  

ท่ีมีข้อมลูเก่ียวกบัผลงานประดษิฐ์คดิค้นนัน้ ๆ โดยมีรูปแบบในการจดัทํา ตามผนวก ก 

            ๔.๘  “เอกสารเสนอบทความทางวิชาการ” หมายความวา่ เอกสารฉบบัตวัจริง 

ท่ีได้เขียนขึน้ ซึง่มีข้อมลูทางด้านวิชาการอนัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนําเสนอนัน้ ๆ  โดยมีรูปแบบในการจดัทํา 

ตามผนวก ก 

            ๔.๙  “เอกสารเสนอบทความทางวิชาการท่ีแปลมาจากภาษาตา่งประเทศ” หมายความวา่ 

เอกสารฉบบัตวัจริงท่ีได้แปล ซึง่มีข้อมลูการแปลตรงตามต้นฉบบั โดยมีรูปแบบในการจดัทํา  ตามผนวก ก 

            ๔.๑๐  “เจ้าของผลงาน” หมายความวา่ บคุคล หรือคณะบคุคล  หรือหนว่ยงาน  

ท่ีเสนอผลงาน ซึง่สงักดักองทพัอากาศ 

  ข้อ ๕  ผลงานท่ีจะได้รับการพิจารณาให้รางวลัจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนดงัตอ่ไปนี  ้ 

            ๕.๑  ผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

                    ๕.๑.๑  ทําขึน้ใหม่ ซึง่ยงัไมมี่บคุคล หรือหนว่ยงานใดทําใช้มาก่อน หรือทําให้มี

ประสิทธิภาพสงูขึน้กวา่เดมิ 

                    ๕ .๑.๒  ไมเ่ป็นผลงานตามโครงการวิจยัและพฒันา ซึง่ได้รับอนมุตัใิห้ดําเนิน

โครงการจากกระทรวงกลาโหม หรือได้รับการสนบัสนนุงบประมาณในการดําเนินโครงการจากกองทพัอากาศ  

หรือกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมหรือแหลง่งบประมาณอดุหนนุอ่ืน ๆ 

                    ๕.๑.๓  ไมเ่ป็นผลงานท่ีเคยเข้าประกวดขอรับรางวลั หรือได้รับรางวลัอ่ืนใด 

ในระดบักองทพัอากาศหรือสงูกวา่มาก่อน 

                    ๕.๑.๔  ไมเ่ป็นผลงานในกิจกรรมการฝึกศกึษาของผู้ เข้ารับการศกึษา หรืออบรม  

ในสถาบนัการศกึษาทัง้ภายใน หรือภายนอกกองทพัอากาศกําหนดไว้ทกุหลกัสตูร  

 

๕.๑.๕  ไมเ่ป็น ... 
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                    ๕.๑.๕  ไมเ่ป็นผลงานท่ีคณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่

ละเมิด หรืออาจจะละเมิดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบตัรของผู้ อ่ืน 

                    ๕.๑.๖  ไมจํ่าเป็นต้องผา่นการรับรองมาตรฐานระบบอาวธุมาก่อน 

            ๕.๒  บทความทางวิชาการและบทความทางวิชาการท่ีแปลมาจากภาษาตา่งประเทศ  

                    ๕.๒.๑  กรณีท่ีเป็นบทความทางวิชาการ ต้องเป็นผลงานท่ีเขียนขึน้โดยใช้ความรู้

และประสบการณ์ หรือเป็นผลงานท่ีได้รวบรวมและเรียบเรียงขึน้ใหม่ สําหรับบทความทางวิชาการท่ีแปล 

มาจากภาษาตา่งประเทศต้องเป็นผลงานท่ีแปลจากภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทย  โดยมีข้อมลูการแปล 

ท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตามต้นฉบบั   

                    ๕.๒.๒  ไมเ่ป็นผลงานตามข้อ ๕.๑.๒ ถึง ๕.๑.๕  

  ข้อ ๖  ขัน้ตอนและระยะเวลาในการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวลั ให้เจ้าของผลงาน 

และหนว่ยเก่ียวข้องดําเนินการตามท่ีกําหนดในผนวก ข  

  ข้อ ๗  เจ้าของผลงานดําเนินการดงันี  ้

             ๗.๑  รายงานเสนอผลงานท่ีจะขอรับรางวลัผา่นตามสายงานปกติ  

             ๗.๒  แถลงผลงาน พร้อมทัง้นําผลงานมาแสดงตอ่คณะอนกุรรมการและคณะกรรมการ   

ในกรณีท่ีไมส่ามารถนําผลงานมาแสดงได้ คณะอนกุรรมการและคณะกรรมการอาจจะไปชม ผลงาน ณ  ท่ีตัง้  

            ๗.๓  แนบหลกัฐานสําคญัประกอบการนําเสนอผลงานดงันี  ้

                     ๗.๓.๑  ผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

                                ๗.๓.๑.๑  เอกสารประกอบผลงานตามข้อ ๔.๗ จํานวน ๕ ชดุ  

(ตวัจริง ๑ ชดุ สําเนา ๔ ชดุ) พร้อมแผน่ CD ท่ีบรรจขุ้อมลูเอกสารประกอบผลงาน 

                                ๗.๓.๑.๒  สรุปสาระสําคญั ตามผนวก ค จํานวน ๕ ชดุ 

                               ๗.๓.๑.๓  หนงัสืออนญุาตจากเจ้าของสิทธิบตัร (ถ้ามี) 

                               ๗.๓.๑.๔  หนงัสือแสดงการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือหลกัฐานการย่ืน  

ขอสิทธิบตัร (ถ้ามี)  

                               ๗.๓.๑.๕  หนงัสือแสดงการนําผลงานไปใช้ประโยชน์จากหนว่ยท่ี 

นําไปใช้งาน (ถ้ามี) 

                               ๗.๓.๑.๖  เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเห็นวา่จะเป็น

ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะอนกุรรมการ (ถ้ามี) 

 

๗.๓.๒  บทความ ... 
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                   ๗.๓.๒  บทความทางวิชาการและบทความทางวิชาการท่ีแปลมาจาก

ภาษาตา่งประเทศ 

                               ๗.๓.๒.๑  เอกสารเสนอบทความ ตามข้อ ๔.๘ หรือข้อ ๔.๙ แล้วแตก่รณี  

จํานวน ๕ ชดุ (ตวัจริง ๑ ชดุ สําเนา ๔ ชดุ) พร้อมแผน่ CD ท่ีบรรจขุ้อมลูเอกสารประกอบผลงาน 

                               ๗.๓.๒.๒  สรุปสาระสําคญั ตามผนวก ง จํานวน ๕ ชดุ 

                               ๗.๓.๒.๓  หนงัสืออนญุาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ (ถ้ามี) 

     ๗.๓.๒.๔  หนงัสือแสดงการนําบทความไปใช้ประโยชน์ จากหนว่ยท่ี

นําไปใช้งาน (ถ้ามี) 

                               ๗.๓.๒.๕  เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเห็นวา่จะเป็น

ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะอนกุรรมการ (ถ้ามี) 

             ๗.๔  หลกัฐานสําคญัประกอบผลงานตามข้อ ๗.๓ ท่ีเสนอมาทกุรายการ  เจ้าของผลงาน 

จะไมไ่ด้รับคืนและยินยอมมอบให้ศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบนิและอวกาศกองทพัอากาศ  

เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการตอ่ไป แตท่ัง้นีม้ิได้รวมถึงการมอบลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรให้แตอ่ยา่งใด   

   ๗ .๕  เจ้าของผลงานจะต้องคืนรางวลัให้แก่กองทพัอากาศ หากพิสจูน์ทราบวา่ได้ละเมิด  

ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิบตัรของผู้ อ่ืน 

  ข้อ ๘  ศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบนิและอวกาศกองทพัอากาศ ดําเนินการ

ดงันี ้

               ๘.๑  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ ให้มีหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองและเสนอแนะการให้รางวลั 

ผลงานประดษิฐ์คดิค้นและบทความทางวิชาการของกองทพัอากาศ โดยยดึหลกัเกณฑ์การพิจารณาให้รางวลั

ตามผนวก ฉ และสามารถเชิญผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา ทัง้ภายในหรือภายนอกกองทพัอากาศ 

ร่วมการพิจารณาได้ และแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบ ภายในวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  

ของปีท่ีขอรับรางวลั  

            ๘.๒  ปรับปรุงระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

และบทความทางวิชาการ และคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ ให้เหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ  

            ๘.๓  เก็บรักษาเอกสารประกอบผลงานท่ีได้รับรางวลัทกุประเภท และพิจารณาแจกจา่ย

ให้แก่สว่นราชการของกองทพัอากาศ ตามความเหมาะสม  

  ข้อ ๙  หนว่ยขึน้ตรงกองทพัอากาศ หนว่ยหวัหน้าสายวิทยาการท่ีเก่ียวข้อง และหนว่ยเก่ียวข้อง

ดําเนินการดงันี ้

๙.๑  พิจารณา ... 
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            ๙.๑  พิจารณาความเหมาะสม ตรวจสอบหลกัฐานการนําเสนอผลงานประดษิฐ์คดิค้น

และบทความทางวิชาการของกองทพัอากาศ ของหนว่ยในบงัคบับญัชาให้เป็นไปตามระเบียบนี ้แล้วรวบรวม

เสนอ ศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบนิและอวกาศกองทพัอากาศ ภายในวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม  

ของปีท่ีขอรับรางวลั 

            ๙.๒  แตง่ตัง้คณะทํางานจํานวนไมน้่อยกวา่ ๓ คน ให้มีหน้าท่ีพิจารณารับรองผลงาน

เก่ียวกบัความถกูต้องตามหลกัวิชาการ ทฤษฎีท่ีใช้  คณุคา่ของผลงาน และการนําไปใช้งาน (รายละเอียด 

ตามผนวก จ) แล้วเสนอผลการพิจารณาให้ศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบนิและอวกาศ

กองทพัอากาศ ภายในวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ของปีท่ีขอรับรางวลั 

            ๙.๓  ให้ความร่วมมือเม่ือได้รับการร้องขอจากศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การบนิและอวกาศกองทพัอากาศ 

            ข้อ ๑๐  คณะกรรมการ ดําเนินการดงันี ้

            ๑๐.๑  พิจารณาให้รางวลั ผลงานประดษิฐ์คดิค้นและบทความทางวิชาการของ 

กองทพัอากาศ ตามท่ีคณะอนกุรรมการเสนอผลการพิจารณา ให้เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี ๓๑ มกราคม   

ของปีท่ีจะมอบรางวลั โดยยดึหลกัเกณฑ์การพิจารณาให้รางวลัตามผนวก  ฉ 

            ๑๐.๒  สรุปผลการพิจารณาให้รางวลัตามข้อ ๑๐.๑ และนําเรียนผู้บญัชาการทหารอากาศ 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้เสร็จสิน้ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ของปีท่ีจะมอบรางวลั  

            ข้อ ๑๑  การนบัองค์ประชมุของคณะกรรมการ การประชมุของคณะกรรมการในแตล่ะครัง้  

ต้องมีจํานวนกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้หรือผู้แทนท่ีสามารถตดัสินตกลงใจได้  เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 

ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการ  

            ข้อ ๑๒  ให้ผู้ อํานวยการศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบนิและอวกาศกองทพัอากาศ 

รักษาการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี ้และมีอํานาจออกระเบียบปลีกยอ่ยโดยไมข่ดัหรือแย้งกบัระเบียบนี  ้

ได้ตามความจําเป็น 

 

                                       ประกาศ   ณ   วนัท่ี     ๒๕      สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๒ 

                                                (ลงช่ือ)พลอากาศเอก อิทธพร  ศภุวงศ์  

                          (อิทธพร  ศภุวงศ์) 

                          ผู้บญัชาการทหารอากาศ 

 

  การแจกจา่ย ... 
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การแจกจา่ย 

-  ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจําผู้บงัคบับญัชา,    

   รอง เสธ.ทอ.และ ผช.เสธ.ทอ. 

-  สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ.,  

   สน.ผช.เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ผชก.ทอ., ศปก.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ.และ ผนน.บก.ทอ.  

-  นขต.ทอ. 

 

สําเนาถกูต้อง 

             น.อ.หญิง  อดุมลกัษณ์  สนแจ้ง 

                          (อดุมลกัษณ์  สนแจ้ง)  

              หก.กพจ สวจ.ศวอ.ทอ.  

  ก.ย.๕๒                                                                                                                                                                                                              

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.อ.อ.สพุจน์  นิลบรรพต  พิมพ์/ทาน 

                                                                                                           น.ท.สพุฒัน์  แสงสรรพ์      ตรวจ  

 



ผนวก ก ประกอบระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้นและบทความ       

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒ วา่ด้วยรายละเอียดสําหรับการจดัทําเอกสารประกอบผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

บทความทางวิชาการ และบทความทางวิชาการท่ีแปลมาจากภาษาตา่งประเทศ 

  ๑.  เอกสารประกอบผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

  ๑.๑  สว่นนํา ประกอบด้วย 

   ๑.๑.๑  ปกนอก  หมายถึง ปกหน้าท่ีมีข้อความตามตวัอยา่งหน้าผนวก ก - ๑  

และปกหลงัเป็นกระดาษท่ีไมมี่ข้อความ  

   ๑ .๑.๒  ปกใน หมายถึง ใบรองปกหน้าเป็นกระดาษท่ีไมมี่ข้อความ  

   ๑.๑.๓  บทคดัยอ่ 

   ๑.๑.๔  คํานํา   

   ๑.๑.๕  กิตตกิรรมประกาศ (ถ้ามี)  

   ๑.๑.๖  สารบญั   

   ๑.๑.๗  สารบญัตารางประกอบ (ถ้ามี) 

   ๑.๑.๘  สารบญัภาพประกอบ (ถ้ามี)  

  ๑.๒  สว่นเนือ้ความ ประกอบด้วย 

   ๑.๒.๑  บทนํา กลา่วถึง ความเป็นมา ความสําคญัของปัญหา วตัถปุระสงค์  

และขอบเขตของการประดษิฐ์คดิค้น ฯลฯ 

   ๑.๒.๒  เนือ้เร่ือง ประกอบด้วยทฤษฎีท่ีต้องใช้ในการประดษิฐ์คดิค้น การออกแบบ  

การทดสอบ วิธีการใช้งาน และการปรนนิบตับํิารุง โดยจะแบง่ออกเป็นก่ีบทหรือก่ีตอนก็ได้ตามความเหมาะสม

ของสิ่งประดษิฐ์นัน้ ๆ  

   ๑.๒.๓  บทสรุปและข้อเสนอแนะ    

  ๑.๓  สว่นอ้างอิง ประกอบด้วย 

   ๑.๓.๑  ภาคผนวก ได้แก่ เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ท่ีอ้างถึง  

   ๑.๓.๒  บรรณานกุรม ได้แก่ สว่นท่ีแสดงแหลง่อ้างอิงสําคญั  ๆ ท่ีมีความหมาย  

ตอ่การประดษิฐ์คดิค้น  

  ๑.๔  รายช่ือเจ้าของผลงานและผู้ ร่วมงาน ประกอบด้วย ช่ือ .....…………......….....…..... 

(ยศ - ช่ือ - ช่ือสกลุ) .......................................... คณุวฒุิ..................……………….…………………….. 

ตําแหนง่................................................………..…….............หมายเลขโทรศพัท์................................... 

 

 

๒.   เอกสาร ... 
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 ๒.  เอกสารประกอบผลงานบทความทางวิชาการ และบทความทางวิชาการท่ีแปลมาจาก

ภาษาตา่งประเทศ 

 ๒.๑  สว่นนํา ประกอบด้วย 

  ๒.๑.๑  ปกนอก หมายถึง ปกหน้าท่ีมีข้อความตามตวัอยา่งหน้าผนวก ก - ๒ 

หรือ ก - ๓  และปกหลงัเป็นกระดาษท่ีไมมี่ข้อความ  

  ๒.๑.๒  ปกใน หมายถึง ใบรองปกหน้าเป็นกระดาษท่ีไมมี่ข้อความ  

  ๒.๑.๓  บทคดัยอ่ 

  ๒.๑.๔  คํานํา   

  ๒.๑.๕  กิตตกิรรมประกาศ (ถ้ามี)  

  ๒.๑.๖  สารบญั   

  ๒.๑.๗  สารบญัตารางประกอบ (ถ้ามี) 

  ๒.๑.๘  สารบญัภาพประกอบ (ถ้ามี)  

  ๒.๒  สว่นเนือ้ความ (ตามความเหมาะสมของผู้ เขียน) 

 ๒.๓  สว่นอ้างอิง ประกอบด้วย 

  ๒.๓.๑  ภาคผนวก   

  ๒.๓.๒  บรรณานกุรม    

 ๒.๔  รายช่ือเจ้าของผลงานและผู้ ร่วมงาน ประกอบด้วย ช่ือ .............…........….......….. 

(ยศ - ช่ือ - ช่ือสกลุ)..................................คณุวฒุิ……...................………………………………………..  

ตําแหนง่................................................………..…….......หมายเลขโทรศพัท์......................................... 

 ๓.  การจดัพิมพ์เอกสารเสนอผลงานประดษิฐ์คดิค้น บทความทางวิชาการ และบทความทาง

วิชาการท่ีแปลมาจากภาษาตา่งประเทศ กําหนดไว้ดงันี  ้

 ๓.๑  ขนาดกระดาษ  ใช้กระดาษสีขาว ไมมี่เส้นบรรทดั  ขนาดมาตรฐาน A-4 

 ๓.๒  ใช้อกัษรและตวัเลขไทยสีดํา ชนิดเดียวกนัทัง้เลม่   ยกเว้นตวัเลขท่ีปรากฏอยูใ่น   

ตารางหรือรูปภาพและตวัเลขท่ีประกอบข้อความภาษาตา่งประเทศ อนโุลมให้ใช้เลขอารบคิได้ ขนาดตวัอกัษร

กําหนดไว้ดงันี ้

   ๓.๒.๑  ขนาดตวัอกัษร ๒๐ พอยต์ ตวัหนาเข้ม ใช้กบัหวัข้อในสว่นนํา  

 ๓.๒.๒  ขนาดตวัอกัษร ๑๘ พอยต์ ตวัหนาเข้ม ใช้กบัหวัข้อสําคญัในแตล่ะบท  

 ๓.๒.๓  ขนาดตวัอกัษร ๑๖ พอยต์ ตวัหนาเข้ม ใช้กบัหวัข้อยอ่ยของหวัข้อสําคญั 

 ๓.๒.๔  ขนาดตวัอกัษร ๑๖ พอยต์ ตวัธรรมดา ใช้กบัสว่นท่ีเป็นเนือ้หา  
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 ๓.๓  การเว้นขอบกระดาษ 

 ๓.๓.๑  ขอบบน ๑.๕ นิว้ 

 ๓.๓.๒  ขอบลา่ง ๑ นิว้ 

 ๓.๓.๓  ขอบด้านซ้าย ๑.๕ นิว้ 

 ๓.๓.๔  ขอบด้านขวา ๑ นิว้ 

 ๓.๓.๕  ตารางและภาพตา่ง ๆ ต้องอยูใ่นขอบกระดาษตามท่ีกําหนดดงักลา่ว  

 ๓.๔  การลําดบัหน้า   

 ๓.๔.๑  สว่นนํา ตัง้แตข้่อ ๑.๑.๓ ถึง ๑.๑.๘ และข้อ ๒.๑.๓ ถึง ๒.๑.๘ ให้ใช้  

ตวัอกัษรเรียงตามลําดบั ก ถึง ฮ 

 ๓.๔.๒  สว่นเนือ้ความ ภาคผนวก และบรรณานกุรม ให้ใสเ่ลขหน้าทกุหน้า  

ยกเว้นหน้าแรกของบทภาคผนวก และบรรณานกุรม 

 ๓.๔.๓  การพิมพ์เลขหน้า และอกัษรประจําหน้า  ให้พิมพ์ไว้ตรงก่ึงกลาง

หน้ากระดาษ  โดยหา่งจากขอบบนประมาณ ๑ นิว้ รูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามตวัอยา่งหน้า ก -  ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก - ๑ 

 

(ตัวอย่าง) 

ปกนอกเอกสารเสนอผลงานประดษิฐ์คิดค้น 

 

 

เคร่ืองหมายสัญลักษณ์หน่วยหรืออ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

เอกสารเสนอผลงานประดษิฐ์คิดค้น 

 

เร่ือง 

 

(ช่ือเร่ือง) 

 

โดย 

 

(ช่ือหรือหนว่ยผู้จดัทําให้ใช้คําเตม็) 

 

 

(ตําแหนง่หรือหนว่ยให้ใช้คําเตม็) 

 

 

พ.ศ.๒๕.......... 

                         (ใช้ปี พ.ศ.ท่ีขอรับรางวลั) 

 

 

 

 

 



ก - ๒ 

 

(ตัวอย่าง) 

ปกนอกเอกสารเสนอบทความทางวิชาการ 

 

 

เคร่ืองหมายสัญลักษณ์หน่วยหรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

เอกสารเสนอบทความทางวิชาการ 
 

เร่ือง 

 

(ช่ือเร่ือง) 

 

โดย 

 

 

(ช่ือหรือหนว่ยผู้จดัทําให้ใช้คําเตม็) 

 

 

(ตําแหนง่หรือหนว่ยให้ใช้คําเตม็) 

 

 

พ.ศ.๒๕.......... 

(ใช้ปี พ.ศ.ท่ีขอรับรางวลั) 

 

 

 

 

 



ก - ๓ 

 

(ตัวอย่าง) 

ปกนอกเอกสารเสนอบทความทางวิชาการ 

ท่ีแปลมาจากภาษาต่างประเทศ 

 

 

เคร่ืองหมายสัญลักษณ์หน่วยหรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

เอกสารเสนอบทความทางวิชาการ 

ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ 
 

เร่ือง 

 

(ช่ือเร่ือง) 

 

แปลโดย 

 

 

(ช่ือหรือหนว่ยผู้จดัทําให้ใช้คําเตม็) 

 

 

(ตําแหนง่หรือหนว่ยให้ใช้คําเตม็) 

 

 

พ.ศ.๒๕.......... 

(ใช้ปี พ.ศ.ท่ีขอรับรางวลั) 

 

 

 

 



ก - ๔ 

 

  ตวัอยา่งการจดัพิมพ์เอกสารเสนอผลงานประดษิฐ์คดิค้น บทความทางวิชาการ  และบทความ

ทางวิชาการท่ีแปลมาจากภาษาตา่งประเทศ 

 

 

 

                        

            เลขหน้า  หา่งจากขอบบน ๑ นิว้    

      หา่งจากขอบบน  ๑.๕ นิว้     คาํนํา  (๒๐ พอยต์ หนาเข้ม) 

   ๑.  ย่อหน้า  ๑๐ เคาะ  (๑๘ พอยต์ หนา เข้ม) 

        ๑.๑    ยอ่หน้าข้อยอ่ย  ๕ เคาะ  (๑๖ พอยต์ หนา เข้ม) 

    ๑.๕ นิว้        เนือ้หา  (๑๖ พอยต์ ธรรมดา)                                            ๑ นิว้ 

   ระยะหา่งระหวา่งบรรทดั = ปัด ๑ หรือ ๑ Enter 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

บรรทดัสดุท้าย  (หา่งจากขอบกระดาษ  ๑ นิว้) 

 

         ๑ นิว้  

 

     

 

 



เจ้าของผลงาน 

หวัหน้าหนว่ยขึน้ตรงกองทพัอากาศ 

คณะกรรมการ 

ผู้บญัชาการทหารอากาศ 

-  ศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบนิ           

   และอวกาศกองทพัอากาศ/คณะอนกุรรมการ 

-  หนว่ยหวัหน้าสายวิทยาการ 

-  หนว่ยเก่ียวข้องและผู้ทรงคณุวฒุิ 

       ผนวก ข  ประกอบระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

และบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒ วา่ด้วยแผนภมูิแสดงสายงานและขัน้ตอน/ระยะเวลาในการเสนอ

ผลงาน 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

ภายใน  ๓๑ กรกฎาคม ของปีท่ีขอรับรางวลั 

ภายใน  ๓๐ พฤศจิกายน ของปีท่ีขอรับรางวลั 

ภายใน ๓๑ มกราคม ของปีท่ีขอรับรางวลั 



       ผนวก ค  ประกอบระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

และบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒  วา่ด้วยการสรุปสาระสําคญัของผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

 ๑.  ช่ือผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

     ภาษาไทย ............................................................................................................ 

     ภาษาองักฤษ (ถ้ามี) .....................................................................................……. 

 ๒.  ผลงานประดษิฐ์คดิค้นเก่ียวข้องกบัสายวิทยาการใด  

 ๓.  ให้ระบขุ้อมลูของสาระสําคญัโดยยอ่ดงัตอ่ไปนี  ้

      ๓.๑   ท่ีมาหรือแรงจงูใจท่ีทําให้เกิดความคดิในการประดษิฐ์คดิค้น  

      ๓.๒   ลกัษณะของผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

 ๓.๒.๑   เป็นสิ่งท่ีคดิค้นขึน้ใหม ่คือ.....................……………….................. 

 ๓.๒.๒   เป็นสิ่งท่ีได้แก้ไขปรับปรุงและพฒันาขึน้ใหม ่คือ ........................…. 

      ๓.๓   เป็นผลงานท่ีมีคณุลกัษณะเดน่กวา่ผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง คือ ......................… 

      ๓.๔   ข้อเสียหรือข้อบกพร่องของผลงานอ่ืนท่ีมีใช้อยูใ่นปัจจบุนั คือ ....................….. 

      ๓.๕   มีหลกัการและขัน้ตอนท่ีใช้ในการประดษิฐ์คดิค้นโดยยอ่ คือ ....................…... 

      ๓.๖   ระยะเวลาในการทําผลงานประดษิฐ์คดิค้น ตัง้แต่......…........ ถึง.....……........ รวม

ใช้เวลา........ปี  ..........เดือน 

      ๓.๗   เคยจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือไม่ 

  เคย  เม่ือ................................... 

  ไมเ่คย 

  อยูร่ะหวา่งการย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบตัร เม่ือ...............................…… 

 ๓.๘   เคยได้รับรางวลัอนัดบัท่ี....……....จาก......................….......................…… 

  เป็นเงินรางวลั จํานวน...................บาท เม่ือ.................................……  

  เป็นของรางวลั................(ระบปุระเภท) เม่ือ............................………. 

      ๓.๙   ผลงานประดษิฐ์คดิค้นใช้งานอยูท่ี่ใด 

      ๓.๑๐   กองทพัอากาศได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานประดษิฐ์คดิค้นนีอ้ยา่งไร  

 ๓.๑๑   มีการรับรองผลงานไปใช้ประโยชน์หรือไม่ 

             ไมมี่ 

   มี รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิงท่ีแนบ จํานวน............แผน่ 

 

 

๓.๑๒   งบประมาณ ... 
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      ๓.๑๒   งบประมาณท่ีใช้ในการประดษิฐ์คดิค้น 

   จํานวนเงิน .......................................บาท 

  แหลง่ท่ีได้รับงบประมาณ ..............................................…........... 

      ๓.๑๓   มีการเผยแพร่ผลงานประดษิฐ์คดิค้นหรือไม่ 

 มี   โดยวิธี.......…............ท่ีใด...............…...........เม่ือ.........…....... 

  ไมมี่ 

      ๓.๑๔   ได้แนบรูปภาพสีของผลงานถ่ายจากของจริงมาด้วยแล้ว  จํานวน ….…ภาพ  

(อยา่งน้อย ๒ ภาพ)  

      ๓.๑๕   อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 ๔.   รายช่ือผู้ ร่วมงาน 

      ๔.๑  .......................................................................................(เจ้าของผลงาน) 

      ๔.๒  .......................................................................................(ผู้ ร่วมงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ผนวก ง  ประกอบระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

และบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒ วา่ด้วยการสรุปสาระสําคญัของบทความทางวิชาการ 

 ๑.   ช่ือของบทความทางวิชาการ 

     ภาษาไทย ....................................................................….............................…. 

     ภาษาองักฤษ (ถ้ามี) ....…................................................................................... 

 ๒.   ประเภทของผลงาน 

          บทความทางวิชาการ 

          บทความทางวิชาการท่ีแปลมาจากภาษาตา่งประเทศ 

 ๓.   ผลงานนีเ้ก่ียวข้องกบัสายวิทยาการใด 

 ๔.   ให้ระบขุ้อมลูของสาระสําคญัโดยยอ่ดงัตอ่ไปนี  ้

     ๔.๑   ท่ีมาหรือแรงจงูใจท่ีทําให้เกิดความคดิในการเขียน-แปลบทความทางวิชาการ 

     ๔.๒   ลกัษณะของบทความทางวิชาการ 

 เป็นผลงานท่ีเขียนขึน้โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ 

 เป็นผลงานท่ีได้รวบรวมและเรียบเรียงขึน้ 

 เป็นผลงานท่ีได้แปลขึน้ 

     ๔.๓   เคยได้รับรางวลัอนัดบัท่ี............จาก.......................  ...........................….. 

 เป็นเงินรางวลั จํานวน........….....บาท  เม่ือ................................…… 

 เป็นของรางวลั.....…......(ระบปุระเภท) เม่ือ........................…….…… 

     ๔.๔   กองทพัอากาศได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานนี ้ อยา่งไร 

 ๔.๕   มีการรับรองผลงานไปใช้ประโยชน์หรือไม่ 

          ไมมี่ 

          มี  รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิงท่ีแนบ จํานวน............แผน่ 

     ๔.๖   งบประมาณท่ีใช้ในการจดัทําตอ่หนว่ย 

          จํานวนเงิน .......................................บาท 

          แหลง่ท่ีได้รับงบประมาณ ..........................…............................ 

 ๔.๗   มีการเผยแพร่ผลงานนีห้รือไม่ 

         มี โดยวิธี...................ท่ีใด...........................เม่ือ........................... 

         ไมมี่ 

     ๔.๘   อ่ืน ๆ (ถ้ามี) .........................................................................…............... 

 ๕.   รายช่ือผู้ ร่วมงาน 

     ๕.๑  .......................................................................................(เจ้าของผลงาน) 

     ๕.๒  .......................................................................................(ผู้ ร่วมงาน) 



     ผนวก จ   ประกอบระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้นและบทความ 

ทางวิชาการ  พ.ศ.๒๕๕๒  วา่ด้วยรายละเอียดสําหรับการพิจารณาของหนว่ยขึน้ตรงกองทพัอากาศ      

หนว่ยหวัหน้าสายวิทยาการท่ีรับผิดชอบ และหนว่ยเก่ียวข้อง  

 ๑.  รายละเอียดในการพิจารณาผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

                          ให้หนว่ยขึน้ตรงกองทพัอากาศ หนว่ยหวัหน้าสายวิทยาการท่ีรับผิดชอบ และหนว่ย

เก่ียวข้อง พิจารณารับรองความถกูต้องตามหลกัวิชาการ ทฤษฎีท่ีใช้ คณุคา่ของผลงาน และการนําไปใช้งาน 

ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

     ๑.๑   ช่ือผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

     ๑.๒   ผู้ประดษิฐ์คดิค้นมีความคดิสร้างสรรค์อยา่งไร  

     ๑.๓   มีความถกูต้องในทางทฤษฎีและเทคโนโลยีในการประดษิฐ์คดิค้นอยา่งไร  

 ๑.๔   มีความเหมาะสมหรือความจําเป็นในการใช้งานราชการกองทพัอากาศอยา่งไร 

 ๑.๕   มีความปลอดภยัหรืออนัตรายในการประดษิฐ์และการใช้งานอยา่งไร  

 ๑.๖   กองทพัอากาศจะได้รับประโยชน์จากผลงานนีอ้ยา่งไร  

 ๑.๗   ข้อคดิเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิท่ีคดิวา่เป็นประโยชน์  

   (ลงช่ือ)..............................................................ประธานกรรมการ 

   (ลงช่ือ)..............................................................กรรมการ 

   (ลงช่ือ)..............................................................กรรมการ 

 ๒.  รายละเอียดในการพิจารณาบทความทางวิชาการ 

                          ให้หนว่ยขึน้ตรงกองทพัอากาศ หนว่ยหวัหน้าสายวิทยาการท่ีรับผิดชอบ และหนว่ยเก่ียวข้อง 

พิจารณารับรองความถกูต้องตามหลกัวิชาการ ความเช่ือถือได้ และความมีคณุคา่ ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

      ๒.๑   ช่ือของบทความทางวิชาการ 

 ๒.๒   ผู้ เขียนมีความคดิสร้างสรรค์อยา่งไร 

 ๒.๓   ความถกูต้องเช่ือถือได้ของบทความทางวิชาการมีเพียงใด  

 ๒.๔   ความมีคณุคา่และสารประโยชน์ท่ีกองทพัอากาศจะได้รับมีอยา่งไร 

 ๒.๕   ข้อคดิเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิท่ีคดิวา่เป็นประโยชน์  

   (ลงช่ือ)..............................................................ประธานกรรมการ 

   (ลงช่ือ)..............................................................กรรมการ 

   (ลงช่ือ)..............................................................กรรมการ 

๓.   รายละเอียด ... 
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 ๓.   รายละเอียดในการพิจารณาบทความทางวิชาการท่ีแปลมาจากภาษาตา่งประเทศ  

                     ให้หนว่ยขึน้ตรงกองทพัอากาศ หนว่ยหวัหน้าสายวิทยาการท่ีรับผิดชอบ และหนว่ยเก่ียวข้อง 

พิจารณารับรองความถกูต้องตามหลกัวิชาการ ความเช่ือถือได้ และความมีคณุคา่ ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

                     ๓.๑   ช่ือของบทความทางวิชาการท่ีแปลมาจากภาษาตา่งประเทศ  

 ๓.๒   ความถกูต้องเช่ือถือได้ของงานแปลมีเพียงใด 

 ๓.๓   ความมีคณุคา่ทางวิชาการและสารประโยชน์ของงานแปลมีอยา่งไร  

 ๓.๔   ข้อคดิเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิท่ีคดิวา่เป็นประโยชน์  

   (ลงช่ือ)..............................................................ประธานกรรมการ 

   (ลงช่ือ)..............................................................กรรมการ 

   (ลงช่ือ)..............................................................กรรมการ 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ผนวก ฉ  ประกอบระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

และบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาให้รางวลั 

 ๑.  ประเภทของผลงาน แบง่ออกเป็น ๒ ประเภท ดงันี  ้

       ๑.๑  ประเภทผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

       ๑.๒  ประเภทบทความทางวิชาการ และบทความทางวิชาการท่ีแปลมาจากภาษาตา่งประเทศ 

 ๒.  ประเภทของรางวลั จะพิจารณาให้เพียงข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ กําหนดไว้ดงันี  ้

       ๒.๑  เงินรางวลั โดยใช้เงินมลูนิธิบพุการีกองทพัอากาศ และ/หรือเงินอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

       ๒.๒  ของรางวลั โลร่างวลั และใบประกาศเกียรตคิณุ  

       ๓.  สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  ท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้ววา่สมควรได้รับ ได้แก่ 

  ๓.๑  ออกประกาศกองทพัอากาศชมเชย   

  ๓.๒  ให้ได้รับการศกึษาตอ่หรือเข้ารับการศกึษาในหลกัสตูรตา่ง ๆ ของกองทพัอากาศ   

ดงูานภายในประเทศ หรือตา่งประเทศ 

         ๓.๓  ให้บําเหน็จเป็นกรณีพิเศษ (ใช้โควตาสว่นกลาง)     

  ๓.๔  ให้ได้รับการเล่ือนยศสงูขึน้เป็นกรณีพิเศษ   

  ๓.๕  ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญดษุฎีมาลา  เข็มศลิปวิทยา 

  ๔.  การพิจารณาให้รางวลัของคณะกรรมการ ให้ถือหลกัปฏิบตัดิงันี  ้

  ๔.๑  มีองค์ประชมุถกูต้อง 

               ๔.๒  คณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้หรือผู้แทนท่ีสามารถตดัสินตกลงใจได้  จะเป็นผู้ มี

สิทธิออกเสียงในการลงมตใิห้ความเห็นชอบการให้รางวลั  สําหรับผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าท่ี

ผู้ เข้าร่วมประชมุอ่ืน ๆ  ท่ีไมใ่ชค่ณะกรรมการ หรือผู้แทน ให้เป็นผู้ มีสิทธ์ิท่ีจะชีแ้จง  ซกัถาม  และเสนอแนะใน

ท่ีประชมุได้  

                ๔.๓  ในการลงมตใิห้ความเห็นชอบกบัผลการพิจารณาของคณะอนกุรรมการ  ให้กระทํา

โดยการทําเคร่ืองหมายกากบาท (X)   ลงในชอ่งวา่ง         หน้าข้อความคําวา่   เห็นด้วย  หรือ  ไมเ่ห็นด้วย   

ตามใบแบบลงมตใิห้ความเห็นชอบการพิจารณาให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้นและบทความทางวิชาการ 

(หน้า ฉ - ๑) และให้ถือเป็นวิธีการลงคะแนนลบั ในกรณีท่ีไมเ่ห็นด้วย ก็ให้เสนอข้อคดิเห็นวา่ควรเป็นอยา่งไร  

  ๔.๔   ให้กรรมการและเลขานกุารสรุปผลการลงมตขิองคณะกรรมการและหากเสียง ข้าง

มากเห็นเป็นเชน่ใด ให้ถือวา่เป็นข้อยตุิ 

               ๔.๕   หากผลการนบัคะแนนลงมตใิห้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ  เห็นด้วย 

และไมเ่ห็นด้วยมีคะแนนเทา่กนั   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ตดัสินชีข้าด และถือวา่เป็นข้อยตุิ  

 

๕.  เงินรางวลั ... 
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 ๕.  เงินรางวลัของแตล่ะผลงานกําหนดไว้ดงันี ้ 

      ๕.๑  ผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

 ๕.๑.๑  รางวลัท่ี ๑     ไมเ่กิน    ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

 ๕.๑.๒  รางวลัท่ี ๒    ไมเ่กิน       ๘๐,๐๐๐.- บาท 

 ๕.๑.๓  รางวลัท่ี ๓      ไมเ่กิน      ๕๐,๐๐๐.- บาท 

 ๕.๑.๔  รางวลัชมเชย   ไมเ่กิน     ๓๐,๐๐๐.- บาท 

 ๕.๒  ผลงานประเภทบทความทางวิชาการ และบทความทางวิชาการท่ีแปลมาจาก

ภาษาตา่งประเทศ 

 ๕.๒.๑  รางวลัท่ี ๑     ไมเ่กิน    ๘๐,๐๐๐.- บาท 

 ๕.๒.๒  รางวลัท่ี ๒    ไมเ่กิน      ๖๐,๐๐๐.- บาท 

 ๕.๒.๓  รางวลัท่ี ๓     ไมเ่กิน    ๔๐,๐๐๐.- บาท 

 ๕.๒.๔  รางวลัชมเชย   ไมเ่กิน      ๒๐,๐๐๐.- บาท 

  ๖.  การให้เงินรางวลั เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ผลงานใดควรได้รับรางวลัใด  

เป็นจํานวนเงินเทา่ใดแล้ว ให้รายงานขออนมุตัใิช้งบประมาณดงันี  ้

 ๖.๑  กรณีท่ีใช้เงินรางวลัของมลูนิธิบพุการีกองทพัอากาศ  ให้คณะกรรมการนําเรียน

ประธานกรรมการมลูนิธิบพุการีกองทพัอากาศ ผา่นกรมสารบรรณทหารอากาศ  

 ๖.๒  กรณีท่ีใช้เงินอ่ืน ๆ เป็นรางวลั ให้คณะกรรมการนําเรียนผู้บญัชาการทหารอากาศ  

เพ่ือขออนมุตัหิลกัการ โดยผา่นการตรวจสอบวงเงินจากกรมการเงินทหารอากาศ  เม่ือได้รับอนมุตัแิล้ว   

ให้เสนอสํานกังานปลดับญัชีทหารอากาศ เพ่ือขออนมุตัจิดัสรรเงินให้ตอ่ไป  

 ๖ .๓  ให้ศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบนิและอวกาศกองทพัอากาศ  

ประสานกบัแหลง่ท่ีให้เงินรางวลั เพ่ือดําเนินการเบกิจา่ยเงินรางวลั 

  ๗ .  การให้ของรางวลั ให้ปฏิบตัดิงันี  ้

      ๗ .๑  ให้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ  เพ่ือใช้เป็นคา่จดัทําของรางวลั   

ให้แก่เจ้าของผลงาน  

  ๗.๒  ให้ศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบนิและอวกาศกองทพัอากาศ 

ดําเนินการจดัหาของรางวลั เพ่ือมอบแก่เจ้าของผลงาน 

 ๘.  การให้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆในกรณีท่ีผลงานใดได้ผา่นการพิสจูน์ประจกัษ์ชดัแล้ววา่มี

ประโยชน์หรือมีคณุคา่ตอ่กองทพัอากาศ สงัคม หรือประเทศชาต ิให้คณะกรรมการพิจารณาให้รางวลั  

ตามข้อ ๒.๓ ให้แก่เจ้าของผลงานนัน้เป็นกรณีพิเศษได้ตามท่ีเห็นสมควร  

๙.  เกณฑ์ ... 



- ๓ - 

  

 ๙. เกณฑ์การคดิคะแนน 

 ๙.๑  คะแนนเตม็ของแตล่ะผลงาน มี ๑๐๐ คะแนน และแตล่ะผลงานต้องได้คะแนน 

ร้อยละ ๗๐ ขึน้ไป  จงึจะได้รับการพิจารณาให้รางวลั ตามระเบียบนี ้  

 ๙.๒  หลกัเกณฑ์การให้คะแนน ให้ศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบนิ 

และอวกาศกองทพัอากาศ  ออกหลกัเกณฑ์การพิจารณาหลกั-รอง ได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ - ๑ 

 

ใบแบบ 

ลงมตใิห้ความเห็นชอบการพิจารณาให้รางวลั 

ผลงานประดษิฐ์คดิค้นและบทความทางวิชาการ 

เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 ให้ทําเคร่ืองหมาย กากบาท (x) ลงในชอ่งวา่ง        หน้าข้อความคําวา่  เห็นด้วย   

หรือไมเ่ห็นด้วย  อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามท่ีเห็นสมควร  

 

 

 

 

 

 

(ในกรณีท่ีไมเ่ห็นด้วย)  มีความเห็นวา่  …………………………………………………………………… 

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

 

 

    (ลงช่ือ)  .......................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบ 

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

                              (ตําแหนง่) ............................................................   

                                                                     ............../.............../............... 

 

    (ลงช่ือ)  .......................................................... ประธานกรรมการ 

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

                              (ตําแหนง่) ............................................................ 

                                               ............../.............../............... 

 

 

 

 

                     

                   เห็นด้วย 

 

 

               ไมเ่ห็นด้วย 

 



        (สําเนา)                                                             หนว่ยรับ 

ระเบียบกองทพัอากาศ 

วา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้นและบทความทางวิชาการ  

(ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น

และบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒ ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึน้ จงึวางระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี  ้

 ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้นและ

บทความทางวิชาการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป  

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๑.๖ แหง่ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลัผลงานประดษิฐ์

คดิค้นและบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒ และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน  

  “๕.๑.๖  ไมจํ่าเป็นต้องผา่นการรับรองมาตรฐานระบบอาวธุจากคณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานยทุโธปกรณ์กองทพัอากาศมาก่อน” 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในผนวก ฉ ข้อ ๕ แหง่ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการให้รางวลั  

ผลงานประดษิฐ์คดิค้นและบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒ และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน  

  “๕.  เงินรางวลัของแตล่ะผลงานกําหนดไว้ดงันี  ้

   ๕.๑  ผลงานประดษิฐ์คดิค้น  

    ๕.๑.๑  รางวลัท่ี ๑  ไมเ่กิน  ๕๐,๐๐๐.- บาท  

    ๕.๑.๒  รางวลัท่ี ๒  ไมเ่กิน  ๔๐,๐๐๐.- บาท  

    ๕.๑.๓  รางวลัท่ี ๓  ไมเ่กิน  ๒๕,๐๐๐.- บาท  

    ๕.๑.๔  รางวลัชมเชย ไมเ่กิน  ๑๕,๐๐๐.- บาท  

   ๕.๒  เงินรางวลัประเภทบทความทางวิชาการและบทความทางวิชาการท่ีแปล  

มาจากภาษาตา่งประเทศ 

    ๕.๒.๑  รางวลัท่ี ๑  ไมเ่กิน  ๔๐,๐๐๐.- บาท  

    ๕.๒.๒  รางวลัท่ี ๒  ไมเ่กิน  ๓๐,๐๐๐.- บาท  

 

๕.๒.๓  รางวลัท่ี ๓ ... 
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    ๕.๒.๓  รางวลัท่ี ๓  ไมเ่กิน  ๒๐,๐๐๐.- บาท  

    ๕.๒.๔  รางวลัชมเชย ไมเ่กิน  ๑๐,๐๐๐.- บาท ” 

 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๒๙   กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๕๓  

                 (ลงช่ือ)  พลอากาศเอก อิทธพร  ศภุวงศ์  

           (อิทธพร  ศภุวงศ์)  

                ผู้บญัชาการทหารอากาศ  

 

การแจกจา่ย 

-  ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจําผู้บงัคบับญัชา,    

   รอง เสธ.ทอ.และ ผช.เสธ.ทอ. 

-  สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ.,  

   สน.ผช.เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ผชก.ทอ., ศปก.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ.และ ผนน.บก.ทอ.  

-  นขต.ทอ. 

สําเนาถกูต้อง 

             น.อ. .................................  

         ช่ือ(.......................................)  

      ตําแหนง่.......................................  

                               .......ก.ค.๕๓  

หมายเหต ุ ผู้ รับรองสําเนาถกูต้องเป็นหวัหน้าสว่นราชการระดบักอง  

 

           

 

 

 

 

…………………..….พิมพ์/ทาน 

........................................ตรวจ  
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