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ช่ือผลงาน แนวทางการสนับสนุนใหบุ้คลากรท าวจิัยสถาบัน (R๒R) คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สังกัดหน่วยงาน คณะวทิยาศาสตร ์

ประเภทผลงาน 

  ๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ๒. ดา้นการวิจัยและนวัตกรรม 

 ๓. ด้านการวิจัยและคุณภาพนสิติ 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพ 

 ๕. ด้านการบริหาร 

 ๖. ด้านอ่ืนๆ 

๑. กระบวนการและแนวปฏบิัติสู่ความส าเร็จ 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนวจิัยสถาบัน R๒R มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 

๒๐ คน 

 

  ระยะเวลาในการศึกษา 

 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

 ข้ันตอนในการศึกษา แบ่งเปน็ ๓ ระยะ 

๑. ระยะก่อนด าเนินการพัฒนา 

       การวเิคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา 

๒. ระยะด าเนินการพัฒนา 

      ขัน้ตอนที่ ๑  การสร้างและแสวงหาความรู ้

      ขัน้ตอนที่ ๒  การจัดระบบความรู ้

      ขัน้ตอนที่ ๓  การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้

๓. ระยะหลังด าเนินการพัฒนา  

      ขัน้ตอนที่ ๔  การเรียนรู ้  

 

 



 ผลการด าเนินงาน 

 ระยะก่อนด าเนินการพัฒนา 

การวเิคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัย พบว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท าวจิัยสถาบัน R๒R คอื 

นักวิจัยจะต้องเขา้ใจถึง วงจรการวจิัย (Research Cycle) โดยให้นักวิจัยได้ระดมความคิดเห็น แล้วสรุป

ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 รูปแสดงวงจรการวจิัย 
 

๑.  เริ่มจากการพจิารณาปัญหาต่างๆ จากการปฏิบัติงาน และความถนัดของนักวจิัย และเริ่ม

สร้างโจทยว์จิัย  

๒.  หลังจากได้โจทย์วิจัยที่น่าสนใจแล้วนักวิจัยจะพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุน

สนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ  

๓.  เม่ือได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือลงมือท าวิจัย โดยใช้วิธีีการและ

กระบวนการต่างๆ เพื่อให้การท าวจิัยประสบความส าเร็จ  

๔.  เม่ือท าวจิัยเสร็จแล้ว เขยีนรายงานการวจิัย และผลงานวจิัยสามารถน าไปตีพิมพ  ์หรือสร้าง

เป็นองคค์วามรู้ ใหม่และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

 ระยะด าเนนิการพัฒนา 

ขัน้ตอนที ่๑  การสร้างและแสวงหาความรู ้

เม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ระดมความคดิเห็น โดยก าหนดให้กระดาษสีเขียว เป็นตัวแทน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่เกิดขึ้นจริง และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยไม่จ าเป็นต้องคิดขึ้นมาใหม่แต่ให้ใช้

ประสบการณ์จากการท างานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และให้น าไปติดประกอบลงในวงจรการวิจัยที่

สร้างขึ้น โดยติดแปะตามประเด็นวงจรวิจัย  ส าหรับกระดาษสีเหลืองให้เป็นตัวแทนของปัจจัยที่ขาด 

หรือมีความต้องการและมีความส าคัญในการท าให้วงจรการวิจัยประสบความส าเร็จและให้น าไปติด  

ลงในวงจรการวจิัยที่สร้างขึ้น โดยติดแปะตามประเด็นวงจรการวจิัย  

 



ขัน้ตอนที่ ๒  การจัดระบบความรู้ 

ผลการแปะติดกระดาษ ได้สกัดปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัจจัยที่ขาด ดังนี้ 

 ๑.  ปัญหาของงาน ความถนัดของนักวิจัย  

กระดาษสีเขียว(ปัจจัยแห่งความส าเร็จ) 

๑. เป็นผู้รู ้

๒. ก าลังใจด ี

๓. ตั้งเป้าแล้วไปใหถ้ึง 

๔. การได้เข้าร่วมสัมมนา/ประชุม/นวัตกรรมใหม่ๆ 

๕. การก้าวสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น (แรงจูงใจ) 

๖. สามารถแกไ้ขปัญญาและลดขัน้ตอนในการท างานทีท่ าได้ 

๗. สามารถเริ่มเห็นหัวขอ้ปัญหางานวจิัย 

กระดาษสีเหลือง(ปัจจัยที่ขาด) 

๑. คดิหัวขอ้ไม่ออก (๒) 

๒. ภาระงานประจ ามีจ านวนมาก ท าให้ข้ีเกียจ และไม่มีอารมณ์ในการท างานวจิัย (๔) 

๓. ความไม่รู้ 
 

๒. ทุนสนบัสนุนการวิจัย 

กระดาษสีเขียว(ปัจจัยแห่งความส าเร็จ) 

๑. คณะ/มหาวิทยาลัย เปดิรับข้อเสนอทนุวจิัยทกุป ี

กระดาษสีเหลือง(ปัจจัยที่ขาด) 

๑. ทุนงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการท าวจิัยสถาบนัในบางเรื่อง (๓) 
 

๓. วิธ/ีกระบวนการท าวิจัย 

กระดาษสีเขียว(ปัจจัยแห่งความส าเร็จ) 

๑. มีความรู้และความช านาญในการท าวจิัย 

๒. ต้องหมั่นฝึกท าบ่อยๆ 

๓. มีที่ปรึกษาทีด่ ี  

กระดาษสีเหลือง(ปัจจัยที่ขาด) 

๑. ทฤษฎีที่จะน ามาแก้ไขปัญหา 

๒. การเลือกใช้ข้อมูลทางสถติิ เช่น การเลือกกลุ่มประชากร การจดัท าแบบประเมิน และการ   

    วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติิ (๒) 

๓. การหาเอกสารอ้างอิง 

๔. ขาดอาจารย์ที่ปรกึษา (๒) 

๕. ขัน้ตอนการท าวจิัยไมถ่นดั 
 

 



๔. รายงานผลงานวิจัย, ตีพิมพ์และเผยแพร่ 

กระดาษสีเขียว(ปัจจัยแห่งความส าเร็จ) 

๑. รู้หลักการท า 

๒. มีอาจารย์ที่ปรกึษาที่ด ี

๓. Dead line 

๔. มีตัวอยา่งผู้ส าเร็จเพิ่มมากขึน้ ท าให้มีแรงผลกัดันในการท าวจิัย 

กระดาษสีเหลือง(ปัจจัยที่ขาด) 

๑. ขัน้ตอนการเขยีนรปูเล่ม บทที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ (๒) 

๒. ไม่มีแรงบนัดาลใจ 

๓. ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ขัน้ตอนที ่๓ การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้  

ได้แบ่งปันผ่านสื่อ ดังนี ้website คณะวทิยาศาสตร ์หัวขอ้ KM ด้านการวจิัย 

 

ระยะหลังด าเนินการพัฒนา  

ขัน้ตอนที ่๔ การเรียนรู้ ได้สรุปบทเรยีน เปน็ Explicit Knowledge และแนวปฏิบตัิที่ด ี(Good 

Practice) ๑ เรื่อง  

 
 

รูปภาพที่ 1 รูปแสดงแนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรท าวจิัยสถาบนั (R2R) 

 



รูปภาพที่ 3 รูปแสดงระบบการด าเนินงานวจิัยสถาบัน R2R 
 

๒. ผลลัพธ์/ผลส าเร็จของงาน 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปจ านวนงานวิจัยสถาบัน R2R คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ 
จ านวนคน             

(ท่ีปฏิบัตงิานจริง) 
จ านวนเร่ือง ร้อยละ 

2558 34 7 20.58 

2559 35 8 22.86 

2560 33 14 42.42 

2561 35 16 45.71 

รวม  ๓๔ ๔๕  ๓๒.๘๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2562 
 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลงานวิจัยสถาบัน R2R คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ อนุสิทธิบัตร 
Proceeding 

ระดับชาต ิ

Abstract

ระดับชาต ิ

สิ่งประดิษฐ์/

อุปกรณ์/คู่มือ 

2558 - - 1 6 

2559 - - 8 - 

2560 1 9 - 3 

2561 - 2 - - 

รวม 1 1๑ 9 9 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2562 



ตารางที่ 3 ตารางสรุปโครงการวจัิยประเภทวิจัยสถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ระหว่างวันทื่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

1 นางภัทรภรณ์  

ผลดี 

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

การพัฒนาคู่มือการ

จัดเก็บเอกสารประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 มิถุนายน 

2558 - 1 

มิถุนายน 2559 

5,000 Poster 

Presentation 

Abstracts

ระดับชาติ 

การพัฒนาคู่มือการ

จัดเก็บเอกสาร

ประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยา

วิจัยครั้งที่ 6 

ระหว่างวันที่ 26-

27 มกราคม 

2560 ณ 

หอประชุมพญาง า

เมือง มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2 นายประจักร์ 

ขัตธิ 

นักวิชาการศึกษา ระบบฐานข้อมูลของ

นักวิจัย คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 มิถุนายน 

2558 - 1 

มิถุนายน 2559 

5,000   ระบบ ได้ระบบข้อมูลของ

นักวิจัย คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

จ านวน 1 ระบบ   

3 นายสุชกรัณย์ 

เหล่าวาง  

นักวิทยาศาสตร์ การออกแบบและสร้าง

ชุดการทดลองแรง

ลอยตัวส าหรับปฏิบัติการ

ฟิสิกส์พืน้ฐาน 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 มิถุนายน 

2558 - 1 

มิถุนายน 2559 

5,000   สิ่งประดิษฐ์ ชุดการทดลองแรง

ลอยตัวส าหรับ

ปฏิบัติการฟิสิกส์

พื้นฐาน จ านวน 22 

ชุด   



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

4 นายศักดา 

เขื่อนรอบเขต 

นักวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์และศึกษา

ชุดทดลองโมเมนต์ความ

เฉื่อยของวัตถุแข็งเกร็ง

โดยใช้กฎอนุรักษ์

พลังงาน 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 มิถุนายน 

2558 - 1 

มิถุนายน 2559 

5,000   สิ่งประดิษฐ์ ได้ชุดทดลอง

โมเมนต์ความเฉื่อย

ของวัตถุแข็งเกร็ง

โดยใช้กฎอนุรักษ์

พลังงาน จ านวน  

22 ชุด   

5 นายสมพล 

วงษ์สวัสดิ์ 

นักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดการ

ทดลองวงจรอัดประจุ

และคายประจุไฟฟ้า

ส าหรับปฏิบัติการฟิสิกส์

พื้นฐาน 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 มิถุนายน 

2558 - 1 

มิถุนายน 2559 

5,000   สิ่งประดิษฐ์ ชุดการทดลองวงจร

อัดประจุและคาย

ประจุไฟฟ้าส าหรับ

ปฏิบัติการฟิสิกส์

พื้นฐาน  จ านวน 

12 ชุด   

6 นางสาววรา

ภรณ์  ใจบาล 

นักวิทยาศาสตร์ คู่มือพรรณไม้ใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 มิถุนายน 

2558 - 1 

มิถุนายน 2559 

5,000   คู่มือ คู่มือพรรณไม้ใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวน 5 เล่ม   

7 นางสาวชุติมา 

ใจเพ็ชร 

นักวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสาหร่ายใน

แหล่งน้ าของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 มิถุนายน 

2558 - 1 

มิถุนายน 2559 

5,000   คู่มือ  ได้ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพของสาหร่าย

ในแหล่งน้ าของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวน 5 เล่ม   



ตารางที่ ๔ ตารางสรุปโครงการวจัิยประเภทวิจัยสถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ 255๙ (ระหว่างวันทื่ 1 ตุลาคม 255๘-30 กันยายน 255๙) 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

1 นางภัทรภรณ์ 

ผลดี 

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

การสร้างระบบการ

ติดตามโครงการในแผน

ปฎิบัติการประจ าปีคณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2558 - 30 

กันยายน 2559 

8,500 Oral 

Presentation 

Abstracts

ระดับชาติ 

การสร้างระบบการ

ติดตามโครงการใน

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการวิจัย

ระดับชาติส าหรับ

บุคลากรสายสนับ 

สนุนวิชาการใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ครั้งที่ 9 ระหว่าง

วันที่ 30 มีนาคม-

1 เมษายน 2560 

ณ อาคารเฉลิมราช

กุมารี60 พรรษา 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

2 นายศุภชัย 

ผลศุภรักษ์ 

บุคลากร การพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานบุคลากร 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2558 - 30 

กันยายน 2559 

8,500 Poster 

Presentation 

Abstracts

ระดับชาติ 

การพัฒนาระบบ

สารสนเทศงาน

บุคลากร คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยา

วิจัยครั้งที่ 7 

ระหว่างวันที่ 23-

24มกราคม2561 

ณ หอประชุม พญา

ง าเมือง

มหาวิทยาลัยพะเยา 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

3 นายประจักร์ 

ขัตธิ 

นักวิชาการศึกษา โครงการระบบฐานข้อมูล

ส าหรับการบริหาร

จัดการงานวิจัยภายใน

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2558 - 30 

กันยายน 2559 

8,500 Poster 

Presentation 

Abstracts

ระดับชาติ 

โครงการระบบ

ฐานข้อมูลส าหรับ

การบริหารจัดการ

งานวิจัยภายใน

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

การประชุมงานวิจัย

เพื่อการพัฒนางาน

ประจ า 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 1 

4 นายสมพล 

วงค์สวัสดิ์ 

นักวิทยาศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลและการ

จัดการส าหรับภาคปฎิบัติ

การสาขาฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2558 - 30 

กันยายน 2559 

8,500 Poster 

Presentation 

Abstracts

ระดับชาติ 

ระบบฐานข้อมูล

และการจัดการ

ส าหรับภาคปฎิบัติ

การสาขาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

การประชุมงานวิจัย

เพื่อการพัฒนางาน

ประจ า 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 1 

5 นายสุชกรัณย์ 

เหล่าวาง 

นักวิทยาศาสตร์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล

บนเว็บเพื่อจัดเก็บข้อมูล

ศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2558 - 30 

กันยายน 2559 

8,500 Poster 

Presentation 

Abstracts

ระดับชาติ 

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลบนเว็บ

เพื่อจัดเก็บข้อมูล

ศิษย์เก่า สาขาวิชา

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

การประชุมงานวิจัย

เพื่อการพัฒนางาน

ประจ า 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 1 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

6 น.ส.สุพรรณ

ษา จันทร์

สุริยา 

นักวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการสถานี

เฝ้าระวังภัยทางรังสี

จังหวัดพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2558 - 30 

กันยายน 2559 

8,500 Oral 

Presentation 

Abstracts

ระดับชาติ 

การบริหารจัดการ

สถานีเฝ้าระวังภัย

ทางรังสี จังหวัด

พะเยา 

ประชุมวิชาการวิจัย

ระดับชาติส าหรับ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

ใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ครั้งที่ 9 ระหว่าง

วันที่ 30 มีนาคม-

1 เมษายน 2560 

ณ อาคารเฉลิมราช

กุมารี60 พรรษา 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

7 นายศักดา 

เขื่อนรอบเขต 

นักวิทยาศาสตร์ ระบบปาร์โค้ดส าหรับ

อุปกรณ์การทดลองและ

ครุภัณฑ์ใน

ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2558 - 30 

กันยายน 2559 

8,500 Poster 

Presentation 

Abstracts

ระดับชาติ 

ระบบปาร์โค้ด

ส าหรับอุปกรณ์การ

ทดลองและ

ครุภัณฑ์ใน

ห้องปฎิบัติการ

ฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

การประชุมงานวิจัย

เพื่อการพัฒนางาน

ประจ า 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 1 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

8 นายนัฐพงษ์ 

วัชรากรศิร ิ

นักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาระบบการ

ทดสอบสมรรถภาพทาง

กายในมหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2558 - 30 

กันยายน 2559 

8,500 Poster 

Presentation 

Abstracts

ระดับชาติ 

การพัฒนาระบบ

การทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กายในมหาวิทยาลัย

พะเยา 

การประชุมงานวิจัย

เพื่อการพัฒนางาน

ประจ า 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 1 

 

ตารางที่ ๕ ตารางสรุปโครงการวจัิยประเภทวิจัยสถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐  (ระหว่างวันทื่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

1 นางภัทรภรณ์  

ผลดี 

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

การพัฒนาระบบควบคุม

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2559-30 

กันยายน 2560 

9,000 Poster 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

การพัฒนาระบบ

ควบคุมงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการวิจัย

ระดับชาติส าหรับ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

ในสถาบันอุดม 

ศึกษา ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 10-

11 พฤษภาคม

2561 ณ ห้อง

ประชุมช้างเผือก 

อาคาร 41  



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

          คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์ 

2 นายศุภชัย  

ผลศุภรักษ์ 

บุคลากร การทดสอบระบบ

สารสนเทศงานบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2559-30 

กันยายน 2560 

9,000 Poster 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

การทดสอบ

ประสิทธิ์ภาพระบบ

สารสนเทศงาน

บุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการวิจัย

ระดับชาติส าหรับ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

ในสถาบันอุดม 

ศึกษา ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 10-

11 พฤษภาคม

2561 ณ ห้อง

ประชุมช้างเผือก 

อาคาร 41 คณะ

ครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์ 

 

 

 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

3 นางสิตา  

เทยีนหวาน 

เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 

การประเมินระบบการ

รับส่งหนังสือราชการของ

ธุรการ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2559-30 

กันยายน 2560 

9,000 Oral 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

ความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บริการที่มีต่อ

กระบวนการรับ – 

ส่ง หนังสือราชการ

ของงานธุรการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยา

วิจัยครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 24-

25 มกราคม 

2562 ณ 

หอประชุมพญาง า

เมือง มหาวิทยาลัย

พะเยา  

4 น.ส.พรหม

ภัสสร  อะสะ

นิธิกูร 

นักวิชาการศึกษา การพัฒนาแนวทางการ

ด าเนินงานที่ตอบโจทย์

วิจัยพื้นที่ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2559-30 

กันยายน 2560 

9,000   รายงาน

การวิจัย 

การพัฒนา

แนว

ทางการดา

เนินงานที่

ตอบโจทย์

วิจัยเชงิ

พื้นที่ 

จ านวน 3 

เล่ม   

  



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

5 นายศักดา 

เขื่อนรอบเขต 

นักวิทยาศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ของนิสิตชั้นปี

ที่ 1 เกี่ยวกับศักดืไฟฟ้า  

และประจุไฟฟ้าใน

รายวิชาปฎิบัติการฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2559-30 

กันยายน 2560 

9,000 ย่ืนจดอนุ

สิทธิบัตร  

ได้ชุด

ทดลองเส้น

สมศักดิ์ 

จ านวน 22 

ชุด 

ชุดทดลองสื่อการ

สอนเส้นสมศักย์ 

  

6 น.ส.สุพรรณ

ษา  จันทร์

สุริยา 

นักวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการสาร

กัมมันตรังสีส าหรับการ

ทดลองภาคปฎิบัติใน

รายวิชาฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 ตุลาคม 

2559-30 

กันยายน 2560 

9,000   การบริหาร

จัดการสาร

กัมมันตรังสี

ส าหรับการ

ทดลอง

ภาคปฎิบัติ

ในรายวิชา

ฟิสิกส์ 

จ านวน 1 

เล่ม 

 

 

 

 

 

    



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

7 นางสาวสุดา

รัตน์  แซ่จ๋าว 

นักวิชาการศึกษา แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ

คงอยู่ของนิสิตคณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2560 -3 

กรกฎาคม 

2561 

10,000 Poster 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อ

การคงอยู่ของนิสิต

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

วิทยาศาสตร์วิจัย

ครั้งที่ 11 ระหว่าง

วันที ่23-24 

พฤษภาคม 2562 

ณ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กรุงเทพ 

8 นายเวทิน  

เกษรพรม 

นักวิชาการศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตและหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิตที่เข้า

ศึกษาปีการศึกษา 

2555-ปีการศึกษา 

2558ในระบบการ 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2560 -3 

กรกฎาคม 

2561 

10,000     

    



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

   รับเข้าศึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

       

9 นายอภิชาติ  

อินทร์เป็ง 

นักวิทยาศาสตร์ การไทเทรตแบบอัตโนมัติ

โดยการตรวจวัดด้วย

กล้อง 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2560 -3 

กรกฎาคม 

2561 

5,000   ได้ไทเทรต

แบบ

อัตโนมัติ

โดยการ

ตรวจวัด

ด้วยกล้อง 

จ านวน 1 

เครื่อง     

10 น.ส.นัทรีญา   

นุเสน 

นักวิทยาศาสตร์ การศึกษาสมบัติทาง

ไฟฟ้า และเสถียรภาพ

ของสารละลาย

คอลลอยด์ของแกรฟีน 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2560 -3 

กรกฎาคม 

2561 

10,000 Poster 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

การศึกษาสมบัติ

ทางไฟฟ้า และ

เสถียรภาพของ

สารละลาย

คอลลอยด์ของ 

แกรฟีน 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

วิทยาศาสตร์วิจัย

ครั้งที่ 11 ระหว่าง

วันที ่23-24 

พฤษภาคม 256ณ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กรุงเทพ 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

11 นางสาวปวีณา 

โพธิ์ทอง   

นักวิทยาศาสตร์ ผลของน้ ายางจากพืชใน

วงศ์ขนุน (Moraceae) ต่อ

การท างานของ

เอนไซม์อะไมเลสในมอด

แป้ง (Tribolium 

castaneum) 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2560 -3 

กรกฎาคม 

2561 

10,000 Poster 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

ผลของน้ ายางจาก

พืชในวงศ์ขนุน 

(Moraceae) ต่อการ

ท างานของ

เอนไซม์อะไมเลสใน

มอดแป้ง (Tribolium 

castaneum) 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยา

วิจัยครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 24-

25 มกราคม 

2562 ณ 

หอประชุมพญาง า

เมือง มหาวิทยาลัย

พะเยา  

12 นางสาวอรทัย 

หวังสันติธรรม 

นักวิทยาศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบ

ลักษณะทางเดินอาหาร

ของปลวกใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2560 -3 

กรกฎาคม 

2561 

10,000 Poster 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

การศึกษา

เปรียบเทียบ

ลักษณะทางเดิน

อาหารของปลวกใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยา

วิจัยครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 24-

25 มกราคม 

2562 ณ 

หอประชุมพญาง า

เมือง มหาวิทยาลัย

พะเยา  

 

 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

13 นายวิวัฒน์   

ถาริน   

นักวิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณพืชที่ใช้

ส าหรับการเรียนการสอน 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2560 -3 

กรกฎาคม 

2561 

10,000 Poster 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

ฐานข้อมูลพรรณพืช

ที่ใช้ส าหรับการ

เรียนการสอน 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

วิทยาศาสตร์วิจัย

ครั้งที่ 11 ระหว่าง

วันที ่23-24 

พฤษภาคม 2562 

ณ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ 

ประสาน มิตร 

กรุงเทพ 

14 นายภาณุพงศ์  

ชัยวงศ์แสน   

นักวิทยาศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้

รอบโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2560 -3 

กรกฎาคม 

2561 

10,000 Poster 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

ระบบฐานข้อมูล

พรรณไม้รอบ

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

วิทยาศาสตร์วิจัย

ครั้งที่ 11 ระหว่าง

วันที ่23-24 

พฤษภาคม 2562 

ณ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรี 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

          นครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กรุงเทพ 

 

 

ตารางที่ ๖ ตารางสรุปโครงการวจัิยประเภทวิจัยสถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑  (ระหว่างวันทื่ 1 ตุลาคม 25๖๐-30 กันยายน 256๑) 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

1 นางภัทรภรณ์  

ผลดี 

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลงานประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 กุมภาพันธ์ 

2561- 31 

มกราคม 2562 

8,000 Poster 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

วิทยาศาสตร์วิจัย

ครั้งที ่11 ระหว่าง

วันที่ 23-24 

พฤษภาคม 2562 

ณ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กรุงเทพ 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

2 นางสิตา  

เทยีนหวาน 

เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 

การบริหารจัดการ

เอกสารงานธุรการของ

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย

แอพพลิเคชัน LINE@ 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 กุมภาพันธ์ 

2561- 31 

มกราคม 2562 

8,000         

3 นายศุภชัย  

ผลศุภรักษ์ 

บุคลากร การพัฒนาระบบค านวณ

ภาระงาน พนักงานสาย

วิชาการ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 กุมภาพันธ์ 

2561- 31 

มกราคม 2562 

8,000 Poster 

Presentation 

Proceeding 

ระดับชาติ 

การพัฒนาระบบ

ค านวณภาระงาน 

พนักงานสาย

วิชาการ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

วิทยาศาสตร์วิจัย

ครั้งที่ 11 ระหว่าง

วันที ่23-24 

พฤษภาคม 2562 

ณ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กรุงเทพ 

4 นางสาว

พฤกษา พันธ์

ปัญญา 

การเงินและบัญชี การพัฒนาระบบเบกิจ่าย

งบประมาณส าหรับซือ้

วัสดุและสารเคมี 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 กุมภาพันธ์ 

2561- 31 

มกราคม 2562 

8,000     

    



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 

5 นางสาว

พิมพิลา  จัน

กันธรรรม 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี QR Code เพื่อ

การบริหารจัดการเครื่อง

คอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 กุมภาพันธ์ 

2561- 31 

มกราคม 2562 

8,000     

    

6 นายศักดา 

เขื่อนรอบเขต 

นักวิทยาศาสตร์ แนวทางการประหยัด

พลังงานและการใช้ไฟฟ้า

ของเครื่องมือต่างๆใน

สาขาฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 กุมภาพันธ์ 

2561- 31 

มกราคม 2562 

8,000     

    

7 นางสาว

สุพรรณษา 

จันทร์สุริยา 

นักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาคู่มือ

มาตรฐานความปลอดภัย

ส าหรับภาคปฏิบัติการใน

สาขาฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 กุมภาพันธ์ 

2561- 31 

มกราคม 2562 

8,000     

    

8 นายสมพล 

วงษ์สวัสดิ์ 

นักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดการ

ทดลองวัดสภาพต้านทาน

ไฟฟ้าในดินที่บรรจุใน

กล่องวัสดุขอบเขตจ ากัด

ของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1 กุมภาพันธ์ 

2561- 31 

มกราคม 2562 

8,000     

    

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 



9 นางภัทรภรณ์  

ผลดี  

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

ควบคุมงบประมาณ

รายจ่ายประจ า ปีคณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2561 -1 

กรกฎาคม 

2562 

10,000       

  

10 นายศุภชัย  

ผลศุภรักษ์  

บุคลากร การพัฒนาระบบ

ประเมินผลการ

ปฎิบัติงานบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2561 -1 

กรกฎาคม 

2562 

10,000       

  

11 นางสาวจริัฏฐ ์ 

ผูกจิตร 

นักวิทยาศาสตร์ การสังเคราะห์และหา

ลักษณะของอนุภาคเงิน

นาโนโดยใช้สารสกัดจาก

พืชในวงศ์ Zingiberaceae 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2561 -1 

กรกฎาคม 

2562 

10,000       

  

12 นางสาว

อัญชัญ กันทะ

เนตร์  

นักวิทยาศาสตร์ สมบัติการต้านแบคทีเรีย

ของอนุภาคนาโนที่ถูก

สังเคราะห์โดยใช้สาร

สกัดจากพืชวงศ์ในวงศ์ 

Zingiberaceae 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2561 -1 

กรกฎาคม 

2562 

10,000       

  

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 



13 นางสาวภาวิณี 

ทองค า  

นักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสูตรอาหาร

เลีย้งแมลงหวี่สายพันธุ์

พื้นบ้านเพื่อการศึกษา 

Polytene Chromosome 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2561 -1 

กรกฎาคม 

2562 

10,000       

  

14 นางสาวปวีณา 

โพธิ์ทอง  

นักวิทยาศาสตร์ การยับย้ังการ

เจริญเติบโตของมอดแป้ง 

(Tribolium castaneum) 

โดยน้ ายางปอกระสา 

(Broussonetia 

papyrifera) 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2561 -1 

กรกฎาคม 

2562 

10,000       

  

15 นางสาวอรทัย 

หวังสันติธรรม  

นักวิทยาศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบ

ความหนาแน่นของ

จุลินทรีย์ 

(microorganism 

:endosymbiont) ในทาง

เดินอาหารของปลวก

เพาะเลี้ยงเชือ้ราและ

ปลวกกินเนื้อไม้ใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2561 -1 

กรกฎาคม 

2562 

10,000       

  

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัยเรื่อง แหล่งทุน ระยะเวลา จ านวน

เงิน 

น าเสนอใน

รูปแบบ 

ตีพิมพ์

ประเภท 

ช่ือผลงานวิจัย งานประชุม

วิชาการ 



16 นางสาวนฤมล  

บุญเรือง  

นักวิทยาศาสตร์ พรรณไม้พืน้ล่างใน

มหาวิทยาลัยพะเยาและ

คู่มือส าหรับการจัด

จ าแนกในภาคสนาม 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2 กรกฎาคม 

2561 -1 

กรกฎาคม 

2562 

10,000       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม (รูปภาพประกอบ กราฟแสดงผล เป็นต้น) 

 

รูปภาพที่ ๔ แสดงร้อยละจ านวนงานวจิัยสถาบันบุคลากรสายสนับสนนุที่ปฏิบัตงิานจรงิ  

รูปภาพที่ ๕ แสดงผลลัพธข์องจ านวนผลงานวจิัยสถาบนับุคลากรสายสนับสนุนทีป่ฏิบัติงานจรงิ  

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ ๖ แสดงการด าเนนิโครงการการจดัการความรู้  



 

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการขอรับทุนโครงการวิจัยสถาบัน R2R 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

งานวิจัย 
 

 1. คณะวิทยาศาสตร์
ประชาสมัพันธ์ทุนให้กับ
เจ้าหน้าท่ี 
2. จัดท าปฏิทินการด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 

1. บันทึกข้อความ
ประชาสมัพันธ์เปิดรบัข้อเสนอ
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
2. ปฏิทินการด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 

1 ช่ัวโมง 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 1.ผู้ขอรับทุนจัดส่งโครงร่างวิจยั 
สถาบัน R2R 
2. น าเสนอโครงร่างวิจัยสถาบัน
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

1.โครงร่างวิจัยสถาบัน R2R  
จ านวน 2 ชุด 
2. power point น าเสนอ 
โครงร่างวิจัยสถาบัน 

3 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 1. รวบรวมข้อเสนอโครงการ 
วิจัยสถาบัน R2R 
2. จัดประชุมเพื่อคดัเลือกผู ้
ประเมิน 
3. ติดต่อผู้ประเมินและให ้
ข้อเสนอแนะ 
4. ส่งข้อเสนอแนะให้ผู้ขอรับทุน 
ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย  
R2R 

1. บันทึกข้อความขอเชิญ
ประชุม 
2. ตารางสรุปผู้ประเมิน 
3. ข้อเสนอโครงการวิจยั
สถาบัน R2R 

1 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 1.คณะกรรมการวิจัยและ 
บริการวิชาการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น
พร้อมจัดสรรงบประมาณ 

1.ข้อเสนอโครงการวจิัย R2R 
2.ตารางสรุปข้อเสนอ
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 

3 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 1. แจ้งผลการพิจารณาการ 
จัดสรรงบประมาณใหก้ับผู ้
ขอรับทุนวิจัยสถาบัน R2R 
2. แจ้งเรื่องการด าเนินโครงการ 
วิจัยและเบิกเงินอุดหนุน 
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
3. บรรจุในโครงการใน 
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

1. แบบแจ้งผลการพิจารณา 
การจัดสรรงบประมาณ 
2. บันทึกข้อความแจ้งเรื่องการ 
ด าเนินโครงการวิจัยและเบิก 
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
สถาบัน R2R 
3. รายชื่อโครงการในแผน  
ปฏิบัติประจ าปี กองทุนวิจัย 

3 ช่ัวโมง 

  
 

   

 

จุดเริม่ต้น 

นักวิชาการศึกษา 

คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการศึกษา  

เจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาศาสตร์
ที่สนใจ 

เจ้าหน้าท่ีคณะ
วิทยาศาสตร์ทุกท่าน 



ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการวิจัยสถาบัน R2R 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 1. จัดท าบันทึกข้อความขอ
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัย
สถาบัน R2R  
2. จัดท าบันทึกข้อความขอ
อนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย
สถาบัน R2R  
 
 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R จ านวน 1 
แผ่น 
2.ข้อเสนอโครงการวจิัยสถาบัน R2R 
จ านวน 1 ชุด 
3. บันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R จ านวน 1 
แผ่น 
4. แบบสรุปข้อเสนอโครงการวจิัย
สถาบัน R2R จ านวน 1 ชุด 
5. แบบฟอร์มรายงานตัวช้ีวัดเพื่อการ
ประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
จ านวน 1 ชุด 
6. แบบฟอร์มรายละเอียดการจา่ยเงิน
อุดหนุนโครงการวิจัย จ านวน 1 แผ่น 
7. สัญญารับทุน จ านวน 1 ชุด 
8. ใบส าคัญรับเงิน จ านวน 1 แผ่น 
9. ส าเนาบัตรประจ าประชาชน 
(รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 แผ่น 

1 ช่ัวโมง 

  1. ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ไม่ผ่าน 
ใหผู้้ขอรับทุนสนับสนุน 
วิจัยสถาบัน R2R แก้ไข 
กรณีที่ผา่น 
1. ลงเลขท่ีศธ/วันท่ีและ 
ปั๊มลงนามในบันทึก 
ข้อความขออนุมัติด าเนิน 
โครงการวิจัยและบันทึก 
ข้อความขออนุมัติเบิกเงิน 
โครงการวิจัยสถาบัน R2R  
2. เสนอแฟ้มเพื่อพิจารณา 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R จ านวน 1 
แผ่น 
2. บันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R จ านวน 1 
แผ่น 

1 ช่ัวโมง 

  
 

   

 

จุดเริม่ต้น 

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนวิจัย
สถาบัน R2R 

นักวิชาการศึกษา 

A 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 



 

 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

งานวิจัย 
 

 คณบด/ีรองคณบดีที ่
รักษาการแทนพิจารณา
อนุมัต ิ
 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
ด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
R2R จ านวน 1 แผ่น 
2. บันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
จ านวน 1 แผ่น 

3 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 1. จัดส่งบันทึกข้อความขอ
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัย
ให้กับกองวิจัยและประกัน
คุณภาพเพื่อลงนามอนุมัติ
และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัพะเยาได้
พิจารณา  
2. จัดส่งเอกสารสญัญารับ 
ทุนวิจัยไปยังกองวิจัยและ 
ประกันคณุภาพ 
เพื่อลงนามเป็นพยาน 
3. จัดส่งเอกสารชุดเบิกเงิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
ส่งให้กับกองคลังต่อไป 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
ด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
R2R จ านวน 1 แผ่น 
2. สัญญารับทุนวิจัย 
3. เอกสารชุดเบิกเงินโครงการ 
วิจัยสถาบัน R2R จ านวน 1 ชุด 

3 วัน 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 

1. ส่งบันทึกข้อความขอ 
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัย 
และสญัญาวจิัย ให้กับผู้ขอ 
รับทุนสนับสนุนวิจัย 
สถาบัน R2R 
2. เงินเข้าบัญชีของผู้ขอรับ 
ทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน  
R2R 

1.บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัย 
สถาบัน R2R 
2. สัญญาวิจยัสถาบัน R2R 
3. ข้อความในเบอร์มือถือ 
4. อีเมล ์

7-15 วัน 

  
 
 

   

 

คณบดี/รองคณบดีท่ี
รักษาการแทน 

นักวิชาการศึกษา  

A 

จุดเสร็จสิ้น 

ผู้ที่ไดร้ับทุนสนับสนุนวิจัย
สถาบัน R2R 



ขั้นตอนการขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน R2R 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

งานวิจัย  
 

1.จัดเวทีน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย
สถาบัน R2R 

 

1. บันทึกข้อความขอเชิญ
น าเสนอความก้าวหน้า
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
จ านวน 1 แผ่น 

 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 1. น าเสนอ Power Point 
รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
2. จัดท าบันทึกข้อความขอ
รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
ทุกๆ 6,12 เดือน ตามสัญญา
รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 
3. จัดท ารายงานความ 
ก้าวหน้า 
4. จัดท ารายงานการเงิน 
5. ส าเนาขออนุมัติด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 

1. Power Point น าเสนอ
รายงานความก้าวโครงการวิจยั
สถาบัน R2R 
2. บันทึกข้อความขอรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย
สถาบัน R2R จ านวน 1 แผ่น 
3. รายงานความก้าวหน้า 
จ านวน 1 ชุด 
4. รายงานการเงิน จ านวน 1 
แผ่น 
5. ส าเนาขออนุมัติด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
(รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 
ชุด 

1 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 1. ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ไม่ผ่าน 
ใหผู้้รับทุนสนับสนุนวิจัย 
สถาบัน R2R แก้ไข 
กรณีที่ผา่น 
1. ลงเลขท่ีศธ/วันท่ีและ 
ป๊ัมลงนามในบันทึกข้อความ 
ขอรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
2. เสนอแฟ้มเพื่อพิจารณา 

1. บันทึกข้อความขอรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย
สถาบัน R2R จ านวน 1 แผ่น 
 

1 ช่ัวโมง 

  
 

   

จุดเริม่ต้น 

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนวิจัย
สถาบัน R2R 

A 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

งานวิจัย 
 

 คณบด/ีรองคณบดีที ่
รักษาการแทนพิจารณาลง
นาม 
 

1. บันทึกข้อความขอรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย
สถาบัน R2R จ านวน 1 แผ่น 

3 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 1. สแกนเอกสารและ
จัดเก็บไว้ในแฟ้ม 

1. บันทึกข้อความขอรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย
สถาบัน R2R จ านวน 1 แผ่น 

1 ช่ัวโมง 

  
 
 

   

 

คณบดี/รองคณบดีท่ี
รักษาการแทน 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการศึกษา 

A 



ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยสถาบัน R2R 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 

1. จัดท าบันทึกข้อความขอ
ขยายระยะเวลาโครงการวิจัย
สถาบัน R2R ก่อนวันสิ้นสุดที่
ระบุไว้ในสัญญาอย่างน้อย 15 
วัน 
2. จัดส่งรายงานความก้าวหน้า 
3. จัดท ารายงานการเงิน 
4. ส าเนาขออนุมัติด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. ส าเนาสญัญารับทุน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 

1. บันทึกข้อความขอขยาย
ระยะเวลาโครงการวจิัยสถาบัน 
R2R จ านวน 1 แผ่น 
2. รายงานความก้าวหน้า 
จ านวน 1 ชุด 
3. รายงานการเงิน จ านวน 1 
แผ่น 
4. ส าเนาขออนุมัติด าเนินโครง 
การวิจัยสถาบัน R2R (รับรอง
ส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 
5. ส าเนาสญัญารับทุนโครงการ 
วิจัยสถาบัน R2R (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 

1 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ไม่ผ่าน 
ใหผู้้ขอรับทุนสนับสนุนวิจัย 
สถาบัน R2R แก้ไข 
กรณีที่ผา่น 
1. ลงเลขท่ีศธ/วันท่ีและ 
ปั๊มลงนามในบันทึกข้อความ 
ขอขยายระยะเวลาการด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
2. เสนอแฟ้มเพื่อพิจารณา 

1. บันทึกข้อความขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
จ านวน 1 แผ่น 

1 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 

 

คณบด/ีรองคณบดีที ่
รักษาการแทนพิจารณาลงนาม 
 

1. บันทึกข้อความขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
จ านวน 1 แผ่น 

3 ช่ัวโมง 

  
 
 

   

จุดเริม่ต้น 

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนวิจัย
สถาบัน R2R 

นักวิชาการศึกษา 

A 

คณบดี/รองคณบดีท่ี
รักษาการแทน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

งานวิจัย 
 

 1. สแกนเอกสารและ
จัดเก็บไว้ในแฟ้ม 

1. บันทึกข้อความขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
จ านวน 1 แผ่น 

1 ช่ัวโมง 

  
 
 

   

 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการศึกษา 

A 



ขั้นตอนการปิดโครงการวิจัยสถาบัน R2R 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 1. จัดท าบันทึกข้อความขอ
ปิดโครงการวิจัยสถาบัน R2R  
2. จัดส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์  
3. จัดท ารายงานการเงิน 
4. ส าเนาเอกสารแสดง
หลักฐานการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัยสถาบันหรือใน
รูปแบบอื่นๆ ตามที่ระบุใน
แบบรายงานตัวช้ีวัด (รับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 
5. กรณีที่ตัวช้ีวัดยังไม่ได้รับ
การตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัยสถาบันหรือใน
รูปแบบอื่นๆ ให้จัดท าบันทึก
ขออนุมัติน าส่งตัวช้ีวัด
ประเมินผลส าเร็จของ
โครงการล่าช้า 

1. บันทึกข้อความขอปิด
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
จ านวน 1 แผ่น 
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน 3 เล่ม 
3. รายงานการเงิน จ านวน 1 
แผ่น 
4. ส าเนาเอกสารแสดงหลักฐาน
การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย
สถาบันหรือในรูปแบบอ่ืนๆ 
ตามที่ระบุในแบบรายงาน
ตัวช้ีวัด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. บันทึกขออนุมัติน าส่งตัวช้ีวัด
ประเมินผลส าเร็จของโครงการ
ล่าช้า จ านวน 1 แผ่น 

1 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 1. ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ไม่ผ่าน 
ใหผู้้รับทุนสนับสนุนวิจัย 
สถาบัน R2R แก้ไข 
กรณีที่ผา่น 
1. ลงเลขท่ีศธ/วันท่ีและ 
ปั๊มลงนามในบันทึกข้อความ 
ขอปิดและและบันทึกขอ
อนุมัติน าส่งตัวช้ีวัด
ประเมินผลส าเร็จของ
โครงการล่าช้า 
2. เสนอแฟ้มเพื่อพิจารณา 

1. บันทึกข้อความขอปิด
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
จ านวน 1 แผ่น 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติ
น าส่งตัวช้ีวัดประเมินผลส าเร็จ
ของโครงการล่าช้า จ านวน 1 
แผ่น 

1 ช่ัวโมง 

  
 

   

จุดเริม่ต้น 

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนวิจัย
สถาบัน R2R 

A 

นักวิชาการศึกษา 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

งานวิจัย 
 

 คณบด/ีรองคณบดีที ่
รักษาการแทนพิจารณาลง
นาม 
 

1. บันทึกข้อความขอปิด
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
จ านวน 1 แผ่น 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติ
น าส่งตัวช้ีวัดประเมินผลส าเร็จ
ของโครงการล่าช้า จ านวน 1 
แผ่น 

3 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 1. สแกนเอกสารและ
จัดเก็บไว้ในแฟ้ม 

1. บันทึกข้อความขอปิด
โครงการวิจัยสถาบัน R2R 
จ านวน 1 แผ่น 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติ
น าส่งตัวช้ีวัดประเมินผลส าเร็จ
ของโครงการล่าช้า จ านวน 1 
แผ่น 

1 ช่ัวโมง 

  
 
 

   

 

คณบดี/รองคณบดีท่ี
รักษาการแทน 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการศึกษา 

A 



ขั้นตอนการขอเบิกเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

บุคลากร  1.เจ้าหน้าท่ีคณะ 
วิทยาศาสตร์ทุกท่าน 
จัดส่งจัดส่งบันทึกข้อความ 
ขอรับรางวัล 
(วส 001)  
และหนังสือรับผลงานวิจัย  

1.วส 001 จ านวน 1 ชุด 
2.บทความวิจัยที่ไดร้ับการ 
ตีพิมพ ์ส าเนาหลักฐานพร้อม 
(รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 
3 ชุด 
2.1 ส าเนาผลงานวิจัยท่ีได้รับ 
การตีพิมพ์ 
2.2 ส าเนาหน้าปกวารสารและ 
หน้าส าเนาสารบัญ  
2.3 ส าเนาเลขมาตรฐานสากล 
ประจ าวารสาร(ISBN)  
2.4 ส าเนาจดหมายตอบรับการ 
ตีพิมพ ์ 
2.5 ส าเนารายชื่อวารสารที่อยู ่
ในฐานข้อมูลทางวิชาการ 
ระดับชาต/ินานาชาต ิ
2.6 ส าเนารายชื่อบรรณาธิการ 
3.  บทความวิจัยที่ได้รับการ 
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
หรือระดับนานาชาติ  
(Proceedings) ส าเนา 
หลักฐานพร้อม (รับรองส าเนา 
ถูกต้อง) จ านวน 3 ชุด 
3.1 ส าเนาผลงานวิจัยท่ี 
ได้รับการตีพิมพ ์
3.2 ส าเนาหน้าปกวารสารและ
หน้าส าเนาสารบัญ 

1 ช่ัวโมง 

  
 

   

 

 

 

จุดเริม่ต้น 

เจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาศาสตร์
ทุกท่าน 

A 



 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

   3.3 ส าเนาเลขมาตรฐานสากล
ประจ าวารสาร(ISBN) 
3.4 ส าเนาจดหมายตอบรับการ
ตีพิมพ ์
3.5 ส าเนารายชื่อบรรณาธิการ 
4.ผลงานวิจัยท่ีขอจด 
สิทธิบัตรหรือทรัพยส์ินทาง 
ปัญญาอื่นๆ ส าเนาหลักฐาน 
พร้อม(รับรองส าเนาถูกต้อง)  
จ านวน  3 ชุด 
4.1 ส าเนาผลงานวิจัย 
4.2 แบบค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร  
4.3 ส าเนาหน้าเลขค าขอ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
4.4 รายละเอยีดการประดิษฐ์/
การออกแบบผลติภณัฑ์  
4.5 หนังสือค ารับรองเกี่ยวกับ
สิทธิขอรับสิทธ์ิขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร 
5. หนังสือรับรองผลงานวิจยั  
จ านวน 1 ชุด 
6. ส าเนาประกาศ 
มหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง   
รางวัลการเผยแพร ่
ผลงานวิจัย หรืองาน 
สร้างสรรค์ (รับรองส าเนา 
ถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 

 

  
 

 
 

  

 

 

 

 

A 

A 

เจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาศาสตร์
ทุกท่าน 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

งานวิจัย 
 

 1. ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ไม่ผ่าน 
ใหเ้จ้าหน้าท่ีที่ขอรับเงิน 
รางวัลแก้ไข 
กรณีที่ผา่น 
1. ลงเลขท่ีศธ/วันท่ีและ 
ปั๊มลงนามในบันทึก 
ข้อความขอรับรางวัล 
2. เสนอแฟ้มเพื่อพิจารณา 

เอกสารการขอรับเงินรางวัล
เผยแพรผ่ลงานวิจยั/งาน
สร้างสรรค ์

1 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 คณบด/ีรองคณบดีที ่
รักษาการแทนพิจารณา
อนุมัต ิ
 

เอกสารการขอรับเงินรางวัล
เผยแพรผ่ลงานวิจยั/งาน
สร้างสรรค ์

3 ช่ัวโมง 

งานวิจัย 
 

 1. ส าเนาเอกสารและ 
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งาน 
สร้างสรรค ์
2. จัดส่งเอกสารไปยังกอง 
วิจัยและประกันคณุภาพ 
เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
ต่อไป 

1.ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ขอรับ 
รางวัล 

1 ช่ัวโมง 

  
 
 

รับเอกสารตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
กรณีที่ไม่ผ่าน 
ใหเ้จ้าหน้าท่ีที่ขอรับเงิน 
รางวัลแก้ไข 
กรณีที่ผา่น 
เบิกจ่ายต่อไป 

เอกสารการขอรับเงินรางวัล
เผยแพรผ่ลงานวิจยั/งาน
สร้างสรรค ์

1 วัน 

  1.เงินเข้าบัญชีของ 
เจ้าหน้าท่ีที่ขอรับเงิน 
รางวัล 

1.ข้อความในเบอร์มือถือ 
2.อีเมล ์

0-6 เดือน 

  
 
 

 
 

  

A 

นักวิชาการศึกษา 

คณบดี/รองคณบดี
ท่ีรักษาการแทน

แทน 

 

กองวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการศึกษา  

เจ้าหน้าท่ีคณะ
วิทยาศาสตร ์

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 


