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คํานาํ 
 

 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ถือว่าเป็นภารกิจหลักภารกิจหน่ึง ที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จําเป็นต้องมีการกําหนด นโยบายและดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่คณะได้มีการกําหนดไว้ โดยการดําเนินกิจกรรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรทําวิจัยหรือร่วมงานกับสถาบันอ่ืนที่มีความเข้มแข็ง สนับสนุนให้
เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ และบุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ นอกจากน้ีงานวิจัยได้รับ
การพัฒนาจะต้องเป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนท้องถิ่น และสามารถเผยแพร่ในระดับสากลได้ โดยมีการ
สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอก สําหรับคู่มือนักวิจัยเล่มน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และทําให้การพัฒนางานวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 
 
 

คณะผู้จัดทํา 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีปรัชญา  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  วัฒนธรรมองค์กร  ค่านิยมขององค์กร  และสมรรถนะหลักขององค์กร  
ดังน้ี 
 

ปรัชญา : มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ  ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์  พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

 
วิสัยทัศน์  : ปี  2560  เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันนําในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เน้น

การบริการวิชาการเพ่ือนําองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 

พันธกิจ : 
1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ  มาตรฐานตามคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ 
2. สร้างองค์ความรู้  งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์  : 
 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ 
 2. มีองค์ความรู้  งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
 3. คน ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง  มีวัฒนธรรมและศีลธรรม  พ่ึงพาตนเองได้ 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
 6. คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสอุดมศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  : 

1. การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
2. การพัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัยและนวัตกรรม 
3. การพัฒนาคน  ชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดีมีความสุข  เข้มแข็ง  มีวัฒนธรรม  ศีลธรรม               

และพ่ึงพา ตนเองได้ 
4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
6. การสร้างเสริมโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น 

 
 
 



ค่านยิมหลัก  : 
สร้างสรรค์ภูมปัิญญา  พัฒนาท้องถิ่น  
ด้วยจิตบริการ  เน้นคุณภาพมาตรฐาน  
ทํางานแบบมีส่วนร่วม  บนฐานคุณธรรม 

 
อัตลักษณ์   “ความรู้คู่ชุมชน” : 

อาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา มีความรู้ สามารถนําความรู้ไปสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและชุมชน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 
เอกลักษณ์  :  การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสมผสานงานวิจัยให้แก่ชุมชน 

 
ค่านิยมขององค์กร : SCIENCE 

S = Scientific Mind:  มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์ 
C= Community awareness: การตระหนักและให้ความสําคัญกับชุมชน  
I = Integration: การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
E= Ethic: มีจรรยาบรรณ  
N= Native wisdom:  ให้คุณค่า รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
C = Co-operation and Charity: ความร่วมมือร่วมใจ ความมีนํ้าใจ เต็มใจช่วยเหลือ     
      เอ้ือเฟ้ือ 
E = Evolution: มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
สมรรถนะหลักขององค์กร :  

1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. ความสามารถในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบรกิารวิชาการ /การวิจัย/ 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. ความสามารถในการจัดคา่ยวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ว ัตถ ุประสงค์ส ําหร ับการจ ัดการงานว ิจ ัยของคณะว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด ังน ี้ 
1. เพ่ือวางระบบและกลไกการบร ิหารจ ัดการงานว ิจ ัย 
2. เพ่ือส่งเสร ิมและสน ับสน ุนให้อาจารย์ม ีการด ําเน ินการงานว ิจ ัยด้านว ิทยาศาสตร์และ  

เทคโนโลยี งานว ิจ ัยเช ิงนโยบายและงานว ิจ ัยด้านพ ัฒนาการเร ียนการสอน 
3. เพ่ือให้หน่วยงานภายนอก ท ั้งภาคร ัฐ เอกชนและช ุมชนท้องถ ิ่น ม ีส่วนร่วมในการเสนอ 

ปัญหาว ิจ ัย การด ําเน ินงานว ิจ ัย และน ําผลงานว ิจ ัยไปประย ุกต์ใช้ 
4. เพ่ือส่งเสร ิมให้ม ีความร่วมม ือทางด้านการว ิจ ัย ระหว่างคณะก ับสถาบ ันการศ ึกษา/ว ิจ ัยท ั้ง 

ในประเทศและภ ูม ิภาคอาเซ ียน 
5. เพ่ือผล ักด ันการก ําหนดภาระงานว ิจ ัยท ี่ช ัดเจนให้เทียบเท่าภาระงานสอน 
6. เพ่ือส่งเสร ิมและสน ับสน ุนน ักว ิจย/น ักว ิจ ัยร ุ่นใหม่อย่างครบวงจร ท ั้งด้านการให้ความร ู้ใน 

การท ําว ิจ ัย การแสวงหาแหล่งท ุน การบร ิการงานว ิจ ัย และการเผยแพร่ผลงานว ิจ ัย ตลอดจนการน ํา 
งานว ิจ ัยมาพ ัฒนาด้านการเร ียนการสอนและใช้ให้เก ิดประโยชน์ต่อช ุมชนท้องถน ิ่ 

7. เพ่ือส่งเสร ิมและสน ับสน ุนหน่วยงานว ิจ ัย ห้องปฏ ิบ ัต ิการว ิจ ัยและเทคโนโลยีให้มีมาตรฐาน  
และสามารถพ ัฒนาศ ักยภาพการผล ิตงานว ิจ ัย 

8. เพ่ือส่งเสร ิมให้มีการพ ัฒนาระบบสารสนเทศส ําหร ับการบร ิหารจ ัดการงานว ิจ ัย ให้สามารถ  
ด ําเน ินการต ิดตามและประเม ินผลการบร ิหารจ ัดการงานว ิจ ัย 

 
นโยบายการว ิจ ัยของคณะ 

จ ัดให้ม ีระบบบร ิหารจ ัดการงานว ิจ ัยเพื ่อเอ้ืออ ํานวยให้มีการผล ิตงานว ิจ ัยท ี ่ได้ร ับการต ีพ ิมพ์  
หร ือเผยแพร่ รวมท ั้งให้บร ิการว ิชาการและน ําไปใช้ประโยชน์แก่ช ุมชนท้องถ ิ่นเพ่ิมข ึ้น 

 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีงบประมาณ 2556 – 2560 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
2. พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคม 
 

2. องค์ความรู้ งานวิจัย 
แ ล ะน วัต ก รรม ช่ วย
พัฒนาชุมชนและสังคม 
 

2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ   
2.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  
2.3 พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการ
วิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดการเรียน การ
สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



พันธกิจ  2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม 
เป้าประสงค์  2. องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่  2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
รวบรวม แลกเปลี่ยน และบริการสารสนเทศงานวิจัยที่
ทันสมัยและรวดเร็ว 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย 

2. จัดใหม้ีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัยที่
หลากหลาย 

2. โครงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้านการ
วิจัย 

3. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย  3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย 
4. พัฒนาระบบการคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัย 4. กิจกรรมคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัย 

(เฉพาะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ของบประมาณของคณะ) 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก 

5. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย 

6. สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและแสวงหา
ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนๆ 

6. โครงการสนับสนุนงานวิจัย 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี  

ผู้รับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  

4 4 5 5 5 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

2. คะแนนประเมินระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ 4.1) 

4 4 5 5 5 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  2.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสริมการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้  สู่ผู้ใช้ ชุมชน สังคม  1. โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ 

ชุมชน สังคม (กิจกรรมประชุมวิชาการ) 
2. ส่งเสริมการวิจัยบนพ้ืนฐานภูมิ ปัญญาท้องถิ่นหรือการ
แก้ปัญหาของท้องถิ่น 

 2. โครงการส่งเสริมการวิจัยบนพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพปัญหาของสังคม 

3. ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือการคุ้มครองสิทธ์ิ
ของวิจัย 

 3. โครงการส่งเสริมการจดสิท ธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตรหรือการคุ้มครองสิทธ์ิ 

4. เสริมสร้างทักษะเก่ียวกับการเขียนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่    

 4. กิจกรรมสนับสนุนการจัดทําบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่   

5. จัดสรรงบประมาณ หรือกิจกรรมเสริมขวัญกําลังใจให้กับ
นักวิจัยที่ประสบความสําเร็จทั้งด้านการนําองค์ความรู้จากการ
วิจัยใช้ประโยชน์ การนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับต่างๆ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

 5. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย
ยอดเย่ียม 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี  

ผู้รับผิดชอบ 
56 57 58 59 60 

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 

6 8 10 12 14 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 

10 12 14 16 18 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  2.3 พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดการเรียน การสอน 

 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการเช่ือมโยงงานวิจัยกับการ
บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดการเรียนการสอน 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการเช่ือมโยง
งานวิจัยกับการบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมหรือ
การจัดการเรียนการสอน 

2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและภายนอกเพ่ือ
สนับสนุนการบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืนของคณะ 

2. กิจกรรมประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการการ
วิจัยกับพันธกิจอ่ืนของคณะ 

3. กํากับติดตามประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการ 
บูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืนของคณะ 

3. กิจกรรมกํากับติดตามประเมินผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบจาการบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืน
ของคณะ 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี  

ผู้รับผิดชอบ 
  56   57    58   59  60 

1.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและ
กลไกการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการ
วิชาการ หรือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หรือ การจัดการเรียน การสอน  

    4    4    5   5   5 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2. จํานวนงานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ หรือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หรือ การจัดการเรียน การสอน 

   3    3    4    4    5 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 
 



 

บทที่ 2 
ข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของคณะ 

 
คณะว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏกําแพงเพชรต้องการส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย คณะจึงได้จัดสรรงบประมาณสําหรบัการดําเนินการวิจัย โดยมี
ขั้นตอน/แนวปฏิบัติหรือระบบในการจัดการดังต่อไปน้ี 
 
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของคณะ 

 
 ขั้นตอนที่ 1 การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย   

คณะจัดทําบันทึกข้อความแจ้งให้คณาจารย์ในคณะรับทราบพร้อมทั้งแจ้งผ่าน facebook 
และเว็บไซต์ของคณะ 
 ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน 

อาจารย์/นักวิจัยภายในคณะจัดทําโคร่งร่างงานวิจัย (concept proposal) ตามแบบ      
ว1-ด. เสนอต่อคณะกรรมการพิจาณาโคร่งร่างงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขปรับปรุง  และประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะกรรมการพิจาณาโคร่งร่างงานวิจัยรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยและทําการ 
พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขโครงร่างงานวิจัย อาจารย์/นักวิจัยทําการปรับแก้โครงร่าง
วิจัยตามข้อเสนอแนะและจัดทําข้อเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามแบบ ว1-ด.  
 ขั้นตอนที่ 4  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและการเซ็นต์สัญญา 
 คณะแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้เสนอโครงร่างงานวิจัยพร้อมกับช้ีแจงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ให้แก่นักวิจัย ทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย และแผนงบประมาณเพ่ือขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่าย 
 ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการทําวิจัยตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย  มีรายละเอียดดังน้ี 
  5.1  นักวิจัยส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

5.2  นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าและประเมินปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย ดําเนินการส่ง
รายงานความก้าวหน้าให้คณะพิจารณารายงานความก้าวหน้าและจัดทําหนังสือยืนยันให้มีการดําเนินงาน
วิจัยต่อไป 

5.3  เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย  นักวิจัยต้องจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดีรอมตามที่
ระบุในสัญญารับทุน 
 ขั้นตอนที่ 6 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

อาจารย์/นักวิจัยดําเนินงานวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่
งานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

 



 

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนนุการวิจัยงบประมาณของคณะ 

จัดทําบันทึกข้อความแจ้ง/
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ 

ฝ่ายการเงิน คณะ อาจารย์/นักวิจัย คณะกรรมการพิจาณาโครงร่างงานวิจัยของ
คณะ 

จั ดทํ า โค รงร่ า งงาน วิ จั ย  (Concept Proposal)   
ตามแบบ ว1-ด. 

ดําเนินการวิจัยและจัดทํารายงานการเงิน ตามแบบ 

เซ็นสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตาม แบบของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย 
งบประมาณ

- จัดส่งใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประชาชน พร้อม
รับรองสํานา

รูปเล่มรายงานความก้าวหน้า 

ลงนามในสัญญา/กํากับดูแล 

พิจารณาโครงการวิจัยพร้อมให้คําแนะนําในการ
ปรับแก้ไขโครงร่างงานวิจัย 

จัดส่งสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

มหาวิทยาลัย 
 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าและประเมินปัญหาและอุปสรรค
ในการวิจัย 

โอนเงินตามที่ระบุไว้ในแผนงบประมาณ
ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย 

-จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
-วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนํา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จัดทําประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุน
งานวิจัยหรือบันทึกข้อความแจ้งผู้ได้รับทุน 

ทําการปรับแก้ไขและจัดทําข้อเสนองานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ตามแบบ ว1-ด. 



 

ปฏิท ินการด ําเน ินงานการจ ัดการงานว ิจ ัย 
 

ก ิจกรรม ช่วงเวลา ตัวช ี้ว ัดความส ําเร็จ ผ ู้รับผ ิดชอบ 

1. ประช ุมปร ึกษาหาร ือเร ื ่องพ้ืนท ี่ว ิจ ัยและโจทย์ 
ว ิจ ัย 

พ.ค.-ม ิ.ย.  รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 1.1 ลงพ้ืนท ี ่หาปัญหาว ิจ ัย ได้ปัญหาว ิจ ัย 

1.2 จ ัดท ํากรอบงานว ิจ ัยประจ ําปี กรอบงานว ิจ ัย 

1.3 ปร ึกษาหาร ือเร ื่องโจทย์ว ิจ ัย ประเด ็นโจทย์ว ิจ ัย 

2. จ ัดการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการพัฒนาโจทย์ว ิจ ัยและ 
พัฒนาน ักว ิจ ัย ได้แก่ การเข ียนข้อเสนอ 
โครงการว ิจ ัย 

ก.ค. - ส.ค. ได้โจทย์ตามความ 
ต้องการและน ักว ิจ ัยม ี 
การพัฒนาต ัวเอง 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

3. ประช ุมเพ่ือพ ัฒนาการเข ียนแบบข้อเสนอ 
โครงการว ิจ ัย เพ่ือขอร ับท ุนสน ับสน ุน 

ก.ค. - ส.ค. จ ํานวนผ ู้เข้าประช ุม 
และข้อเสนอ 
โครงการว ิจ ัย 

รองคณบดีฝ่าย
วิ จั ย แ ล ะ
บริการวิชาการ

4. ประเม ินข้อเสนอโครงการว ิจ ัย ก.ย. โครงการว ิจ ัยท ี ่ผ่าน 
การประเม ิน 

คณะกรรมการ
พิจาณ าโครง
ร่างงานวิจัย 

5. ส่งข้อเสนอโครงการว ิจ ัยเพ่ือขอร ับท ุน 
ภายนอก 

ต.ค.- ม ิ.ย. จ ํานวนข้อเสนอ 
โครงการ ท ี่ส่งขอ
ท ุน สกอ. 
สวทช. วช. และอ่ืนๆ 

คณะกรรมการ
พิจาณาโครง
ร่างงานวิจัย 

6. ด ําเน ินการว ิจ ัย ภายหล ังได้ร ับท ุน
สน ับสน ุน 

ด ําเน ินการตาม 
โครงการท ี่ได้ท ุน 
จ ํานวนข้อเสนอ 

ผ ู้ว ิจ ัย 

7. ต ิดตามผล/ประสานงานก ับแหล่งท ุน ท ุก 6 เด ือนหร ือ
ข ึ้นก ับแหล่ง

ท ุน 

โครงการว ิจ ัยท ี่ได้ร ับ 
ท ุนว ิจ ัย 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

8. จ ัดท ํารายงาน/สร ุปผลการขอท ุนว ิจ ัยภายใน/ 
ภายนอก 

หล ังจาก 
ด ําเน ินการว ิจ ัย

แล้วเสร ็จ 

จ ํานวนรายงาน 
โครงการว ิจ ัยท ี่ได้ร ับ 
ท ุนว ิจ ัย 

คณ ะก ร รมก าร
บ ร  ิห า รจ  ัด ก า ร
งานว ิจ ัยและงาน
บริการวิชาการ 

9. เผยแพร่งานว ิจ ัย เช่น จ ัดเสนอผลงานว ิจ ัย 
ส่งต ีพิมพ์ในวารสารว ิชาการ 

หล ังจาก
ด ําเน ินการว ิจ ัย

แล้วเสร ็จ 

จ ํานวนงานว ิจ ัยท ี่ได้ 
เผยแพร่ 

ผ ู้ว ิจ ัย 

10. ต ิดตามการน ําผลงานว ิจ ัยไปใช้ประโยชน์ หล ังจาก
ด ําเน ินการว ิจ ัย

แล้วเสร ็จ 

ผลการใช้ประโยชน์ ผ ู้ว ิจ ัย 

 



 

หมายเหตุ :  แหล่งท ุนสน ับสน ุนงบประมาณเพ่ือการว ิจ ัย ม ี 2 แหล่งได้แก่ 
1. หน่วยงานภายใน ได้แก่ สถาบ ันว ิจ ัยและพัฒนา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏกําแพงเพชร 
(งบ บกศ. งบประมาณแผ่นดิน) 
2. หน่วยงานภายนอก เช่น 

1) ส ําน ักงานกองท ุนสน ับสน ุนการว ิจ ัย (สกว.) 
2) ส ําน ักงานคณะกรรมการว ิจ ัยแห่งชาต ิ (วช.) 
3) ส ําน ักงานส่งเสร ิมและพัฒนาว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 
4) ส ําน ักงานกองท ุนสน ับสน ุนการสร้างเสร ิมส ุขภาพแห่งชาต ิ (สสส.) 
5) สถาบ ันส่งเสร ิมการจ ัดการความร ู้เพ่ือส ังคม (สคส.) 
6) ส ําน ักงานคณะกรรมการอุดมศ ึกษา (สกอ.) 

 



บทที่ 3 
การส่งเสร ิมและสน ับสน ุนงานวิจัย 

 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม ีการส่งเสร ิมและสน ับสน ุนการเผยแพร่งานว ิจ ัยยกตัวอย่าง เช่น 
จ ัดอบรมส ัมมนาเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ เพ่ือพ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคลากรในการเผยแพร่และประยุกต์ใช้งานว ิจ ัยเพ่ือให้เก ิด
ประโยชน์ส ูงส ุด ประสานงานกับสถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนาในด้านต่างๆ นอกจากน้ีคณะฯ ได้จัดทําระบบสร้างแรง
จ ูงใจในการสร้างผลงานว ิจ ัยและเช ิดช ูเก ียรต ิน ักว ิจ ัย โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

1. จ ัดรางว ัลเช ิดช ูน ักว ิจ ัย ท ี่ได้มีผลงานว ิจ ัยดีเด่น 
2. ผล ักด ันให้งานว ิจ ัยเป็นส่วนหน ึ่งของภาระงานประจ ําของบ ุคลากรสายสอน 
3. สน ับสน ุนให้บ ุคลากรว ิจ ัยเข้าร่วมประช ุมว ิชาการ และให้การสน ับสน ุนเง ินท ุนเพื ่อให้ไปเสนอ

ผลงานว ิจ ัยทง ั้ ในและต่างประเทศ รวมท ั้งสน ับสน ุนค่าใช้จ่ายในการต ีพิมพ์ผลงานว ิจ ัยในวารสารว ิชาการต่าง
ประเทศ ท ั้งน ี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาว ิทยาล ัยฯ 

4. ส ําหร ับน ักว ิจ ัยท ี่ได้ม ีการเผยแพร่งานว ิจ ัย หร ือจดส ิทธ ิบ ัตร หร ือได้น ําเอาผลการว ิจ ัยไปใช้เป็นประ
โยชน์เช ิงประจ ักษ์และม ีการร ับรองแล้ว การให้รางว ัลโดยการจ ัดงบประมาณสน ับสน ุน งานว ิจ ัยให้ส ําหร ับ
น ักว ิจ ัยท่านน ั้นๆ ท ั้งน ี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาว ิทยาล ัย เพ่ือเป็นก ําล ังใจแก่น ักว ิจ ัย และ งบประมาณท ี่
ให้ไปน ั้นย ังได้ประโยชน์ในการต่อยอดในการทํางานว ิจ ัยต่อไปด้วย ท ั้งน ้ีการจะให้รางว ัลมากหร ือน้อยจะข ึ้นอยู่
กับค ุณภาพของงานว ิจ ัยน ั้น(ตามประกาศมหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (research project) 
 

1. ช่ือโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
2. รายช่ือคณะผู้วิจัย..............…….…………………………………………………………………………...…………………………………… 
3. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ..............................จํานวน.....................................บาท 
4. เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน ปี)......................................................ถึง (เดือน ปี)........................................................ 
5. รายละเอียดเก่ียวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (โดยสรุป)  ...................................................................................................... 
………………………………………………………………..………………………..…………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

5.2 ผลการดําเนินงานที่ได้ดําเนินการไปแล้ว………………………………………………………………………….……………........ 
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…. 

5.3 งานที่จะดําเนินการต่อไป............……………………………………………………….……………………………………...…….... 
…………………………………………….………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….………......…… 

5.4 คําช้ีแจงเกีย่วกับปัญหาและหรืออุปสรรค (ถ้าม)ี............................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

   (ลายเซ็น) 
      (..............................................................) 

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



หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
........................................................ 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................................................ 
ตําแหน่ง................................................................................................................................................................................. 
ช่ือหน่วยงาน..........................................................................................................................................................................
สถานที่ต้ัง.............................................................................................................................................................................. 
ขอรับรองว่าได้นําผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานวิชาการ เรื่อง.......................................................................................... 
.......................................................................................…………………………………………………………………………………………...   
ซึ่งเป็นผลงานของ..................................................................…………………………………………………………………..………………… 
สังกัดโปรแกรมวิชา............................................................................................................คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มาใช้ประโยชน์ในองค์กร/หน่วยงาน/กลุ่มของข้าพเจ้าในด้านต่อไปน้ี 
 
(  ) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (ระบุ).................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
(  ) การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (ระบุ)............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
( ) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (ระบุ)................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 (  ) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ระบุ)................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ทั้งน้ีผลจากการที่องค์กร/หน่วยงาน/กลุ่ม ได้นําผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานวิชาการ ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ พบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร/หน่วยงาน/กลุ่ม พอสรุปได้คือ………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอลงนามในหนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือเป็น
หลักฐานการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต้ังแต่...................................... เป็นต้นไป 
 
 

ลงลายมือช่ือ..................................................... 
         (............................................................) 

ตําแหน่ง ..................................................................... 
วันที่..................................................... 

ตราประทับ (ถา้มี) 



 
 

     
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เรื่อง   การให้ค่าตอบแทนนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

................................................................. 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีพันธกิจด้านการวิจัยเพ่ือเป็นการ

พัฒนาคุณภาพงานวิจัย จึงกําหนดเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับต่าง ๆ  
 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือให้เป็นการยกย่องชมเชยและ
เป็นขวัญกําลังใจแก่นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การให้ค่าตอบแทนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ดังน้ี 
  1.  ค่าตอบแทนนักวิจัยที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ กําหนดตามระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ดังน้ี 
    

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย ค่าตอบแทน 
(บาท) 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารทั่วไป 1,000 

0.25 มีการตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / 
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 2,500 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 5,000 

0.75 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสาร
น้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

7,500 

1.00 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสาร
น้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus  

10,000 

 



   

  2.  ค่าตอบแทนอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย ที่มีบทความวิชาการได้รับตีพิมพ์ กําหนดตามระดับคุณภาพ
ผลงานวิชาการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ ค่าตอบแทน 
(บาท) 

0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 2,500 

0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 5,000 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2555 
 
 

(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                     แบบ ว-1ด 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตร ี

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

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................. 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               
          โครงการวิจัยใหม่         
            โครงการวิจัยต่อเน่ืองระยะเวลา…….ปี ปีน้ีเป็นปีที่..….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....….. 

I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2) 

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผน
งานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
IV ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อ

ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4) 
- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก : เรื่อง ............................................. 

    ..............................................................................................................................  
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย ............................. 

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

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดทาํโครงการวิจัย  
  1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทําวิจัย และสัดส่วนที่ทํา การวิจัย (%)] 
และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาํการวิจัย  (ผนวก 5) 

                                                 
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555) 



4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นํา

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพ่ิมเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่เสนอขอ 
(ผนวก 6)] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี [กรณี
เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี  (ผนวก 9)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเน่ืองที่ได้รับ
อนุมัติให้ทําการวิจัยแล้ว) 

17. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
18. โครงการวิจัยต่อเน่ืองปีที่ 2 ขึน้ไป 

18.1 คํารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยน้ีอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจัย
ต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถ้ามี) 

18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. คําช้ีแจงอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
20. ลงลายมือช่ือ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                                     

ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  

3. ตําแหน่งปัจจุบัน 
4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) 



5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน

การทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย  
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 

เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว่าได้ทําการ

วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีท่ีหน่วยงานมิได้ทําการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด
ไว้ให้มากท่ีสุด พร้อมท้ังแนบแบบข้อกําหนด (terms of reference - TOR) การจัดจ้างทําการวิจยัด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และนักวิจัยมีความประสงค์จะ
เสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณีโครงการวิจยัท่ีมีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 

11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 1 ชุด 
 5. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการทําวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทําเอกสารแนบตาม

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร อ นุ มั ติ ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ห รื อ  Certiftcate of Approval 
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จํานวน 1 ชุด  

 6. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก 15) และจัดทําเอกสารแนบ
ตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ท่ีออกโดยคณะกรรมการด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16) จํานวน 1 ชุด 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ที่  013 / 2556 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

****************************************************** 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ในด้านการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพของ

นักวิจัย ผลงานการวิจัยและการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย

และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา    ชะอุ่มผล   ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด   โชชัย    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา   ปัญญา    กรรมการ 

 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชัย   กลิ่นหอม   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ    เลี่ยมแก้ว   กรรมการ 

6.  อาจารย์วชิระ       สิงห์คง    กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา   จริยรัตน์ไพศาล   กรรมการ 

8.  อาจารย์ราตรี     โพธ์ิระวัช   กรรมการ 

9.  อาจารย์กีระศักด์ิ    พะยะ    กรรมการ 

10. อาจารย์แดนชัย     เคร่ืองเงิน   กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต   รัตนพันธ์ุ   กรรมการและเลขานุการ 

12. อาจารย์วิไลลักษณ์    สวนมะลิ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

สั่ง   ณ  วันท่ี  12 กรกฎาคม 2556 
 

    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา   ชะอุ่มผล) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 
 
 
 

 
 

คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ที่  008 / 2556 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
........................................................... 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปน้ี 
   1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด         โชชัย      ประธานกรรมการ 
   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต        รัตนพันธ์ุ      รองประธาน 
   3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว     แจ่มแจ้ง      กรรมการ 
   4.  อาจารย์แดนชัย         เครื่องเงิน      กรรมการ 
   5.  อาจารย์วิไลลักษณ์         สวนมะลิ      กรรมการและเลขานุการ 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  3 มิถุนายน 2556 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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