แบบสรุปย่อข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์
(ความยาวไม่เกิน 2 หน้า)

1. ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานร่วมสนับสนุน
2. ที่มาและความสาคัญ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ผลผลิต (output)
5. งบประมาณ ที่เสนอขอ ........................บาท

แบบข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)
แบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
--------------------------------------------------------------------------ประเภททุน

กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 2560

ชื่อเรื่อง.....................................(ภาษาไทย)
..................................................(ภาษาอังกฤษ)
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รายชื่อคณะวิจัย
1. หัวหน้าโครงการ (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย).....................................................................................
(ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ)..............................................................................
คุณวุฒิ/ ระดับการศึกษา.........................................................................................................
หน่วยงานสังกัด.....................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................................... .......
โทรศัพท์/โทรสาร......................................................E-mail...................................................
2. ผู้ร่วมงานวิจัย (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)........................................................................................
(ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ)..................................................................................
คุณวุฒิ/ ระดับการศึกษา.........................................................................................................
หน่วยงานสังกัด....................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................................. ........
โทรศัพท์/โทรสาร.......................................................E-mail..................................................
3. ผู้ร่วมงานวิจัย (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)........................................................................................
(ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ)..................................................................................
คุณวุฒิ/ ระดับการศึกษา.........................................................................................................
หน่วยงานสังกัด.....................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร........................................................E-mail.................................................
4. ผู้ร่วมงานวิจัย (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)........................................................................................
(ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ)..................................................................................
คุณวุฒิ/ ระดับการศึกษา.........................................................................................................
หน่วยงานสังกัด.....................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร........................................................E-mail.................................................
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ชื่อโครงการ................................
ผู้เสนอ (หัวหน้าโครงการ)
หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานร่วมโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่เสนอ

: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………
:…. ปี…. เดือน (วันที่......เดือน......ปี ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....)
:..................บาท (ตัวอักษร...............................................)

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
เนื้อความส่วนนี้ควรประกอบด้วยคาอธิบายเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล แสดงให้เห็นความเป็นมา
ของโครงการ โจทย์ปัญหาความต้องการของพื้นที่ ความจาเป็นและความสาคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ศึกษา และควรมีการอ้างอิงเอกสารเพื่อสนับสนุนหลักการและเหตุผลในการทางานวิจัยชิ้นนี้
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
ให้ ผู้เสนอโครงการระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ วัตถุประสงค์นี้จะต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ทาวิจัย
และประเด็นคาถามของการวิจัย วัตถุประสงค์ควรสามารถเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการหรือผลลัพธ์
ของโครงการได้
3. คาถามวิจัย
4. แนวคิดและเป้าหมาย
ประกอบด้ ว ยแนวคิ ด และเป้ าหมายและรูป ธรรมของสิ่ งที่ ต้ อ งการขั บ เคลื่ อ นให้ เห็ น ผลภายใน
ระยะเวลาดาเนินการ
5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและทันสมัยที่แสดงให้เห็นว่าความรู้ใดที่รู้แล้วและ
ส่วนใดที่ยังไม่รู้จึงต้องหาความรู้โดยการทาวิจัย ประกอบด้วย ทฤษฎีแนวคิด สมมุติฐาน และ/หรือกรอบ
แนวคิดการวิจัย
6. ระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบการวิจัยต้องมีความชัดเจนและควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
6.1 วิธีการศึกษา อธิบายวิธีการศึกษาที่ใช้โดยต้องระบุว่าวิธีการศึกษาที่ใช้ในการตอบคาถามการ
วิจัยในแต่ละคาถามว่าใช้วิธีใด
6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระบุรายละเอียดของประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง การคานวณหา
ขนาดตัวอย่าง และจานวนกลุ่มตัวอย่าง
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา อธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดยต้องระบุเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาว่าตอบคาถามการวิจัยข้อใด
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่สถิติ แต่สอดคล้องกับการตอบคาถามหลักการ
วิจัย ดังนั้นจึงควรแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวถึงมีความสอดคล้องกับคาถามใด
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7. แผนงานของโครงการ
หมายถึง แผนการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ได้ผลการวิจัยอะไร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยใด โดยกิจกรรม
ใด โดยนาเสนอในรูปแบบของตารางและเรียงลาดับแผนงานโครงการตามระยะเวลาที่ดาเนินงาน ดังตาราง
คาถามการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะ
วัน/เวลา
ได้รับ
ดาเนินการ
1.
1. …………….
1.……………….
1. …………….
2. …………….
2.……………….
2.……………….
2.
1. …………….
1.……………….
1.……………….
2. …………….
2.……………….
2.……………….
3.
1. …………….
1.……………….
1.……………….
2. …………….
2. …………….
2.……………….
4.
1. …………….
1. …………….
1.……………….
2. …………….
2. …………….
2.……………….
หมายเหตุ: วันดาเนินการควรระบุวันที่เริ่มดาเนินการจนถึงวันสิ้นสุดของแผนงานในแต่ละคาถามการวิจัย
8. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
หมายถึง ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับเมื่อดาเนินงานเสร็จสิ้นเป็นรูปธรรม และต้องสอดคล้องกับคาถาม
การวิจัย โดยแบ่งเป็นราย 6 เดือน
ระยะเวลา
เดือนที่ 1-6

ผลผลิต (output)

ตัวชี้วัด

เดือนที่ 712

9. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (Impact)
หมายถึง ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
10. งบประมาณ
แผนการใช้งบประมาณให้ระบุเป็นราย 6 เดือน และระบุรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ใน
การศึกษาตามกิจกรรมการวิจัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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งบประมาณของโครงการ (ตัวอย่าง)
งบประมาณ

ในวงเงิน ……..บาท (ตัวอักษร)

1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย

ต่อเดือน

งวดที่ 1

รวมค่าตอบแทน

2. หมวดค่าจ้าง
ต่อเดือน
2.1 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย
3.หมวดค่าใช้สอย (เรียงตามกิจกรรม)
3.1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
3.1.1 ค่าที่พัก
3.1.2 ค่าจัดทาแบบสอบถาม
3.1.3 ค่าเก็บข้อมูล
3.2 ค่าจัดประชุม
3.2.1 ค่าห้องประชุม
3.2.2 ค่าอาหารเที่ยงและอาหารว่าง/ครั้ง
3.2.3 ค่าเตรียมเอกสารการ
ประชุม
3.3 ค่าจัดทารายงาน
3.4 ค่าเดินทาง
3.5 ค่าติดต่อสื่อสาร
3.6 ค่าครุภัณฑ์
3.7 ค่าวัสดุ
3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้สอย
รวมค่าใช้จ่ายส่วนที่โครงการบริหาร
4. รวมทั้งสิ้น
11. คาสาคัญ (Keyword) ของการวิจัย
10. บรรณานุกรม
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งวดที่ 2

รวม

11. ภาคผนวก : ประวัติของนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ
อาทิ การศึกษา การทางาน ประสบการณ์ในการวิจัยและผลงานวิชาการ
12.ข้อเสนอโครงการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเสนอโครงการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
 ไม่ได้นาเสนอต่อแหล่งทุนอื่น
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น (ระบุชื่อแหล่งทุนทุก
แหล่ง)............................................................
(ลงชื่อ) ............................................................
(.........................................................)
หัวหน้าโครงการ
วันที่ .............เดือน.............พ.ศ.............
(ลงชื่อ) ................................................
(.........................................................)
ผู้ร่วมวิจัย
วันที่ .............เดือน.............พ.ศ......................

(ลงชื่อ) ...................................................
(.........................................................)
ผู้ร่วมวิจัย
วันที่ .............เดือน.............พ.ศ.......................
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สรุปรายงานการประชุมระดมความคิดเห็น
เพือ่ พัฒนาโจทย์โครงการวิจัยนวัตกรรมเพือ่
การพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-17.00น.
ณ ที่ว่าการอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สรุปประเด็นปัญหาปัญหาหลักๆที่ควรได้รับการพัฒนาและแก้ไข
สรุปปัญหา ต้นน้า
1. ราคาอาหารปลาแพง
2. น้าไม่เพียงพอ
3. คุณภาพน้าเลี้ยงปลา
4. ผู้เลี้ยงรายใหม่เพื่อขึ้น
สาหรับปัญหาที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับหนึ่งคือ ข้อที่ 1 อาหารปลาแพง ลาดับถัดไปคือ ข้อที่ 3
คุณภาพน้าเลี้ยงปลา ลาดับที่สาม คือ ข้อที่ 2 น้าไม่เพียงพอ และสุดท้ายคือ ข้อที่ 4 ผู้เลี้ยงรายใหม่เพิ่มขึ้น
สรุปปัญหา กลางน้า
1. โรคปลา
2. การบริหารจัดการกลุ่ม
3. บัญชีต้นทุน
และสาหรับปัญหาที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับหนึ่งคือ ข้อที่ 1 โรคปลา ลาดับถัดไปคือ
ข้อที่ 2 การบริหารจัดการกลุ่ม ลาดับที่สาม คือ ข้อที่ 3 บัญชีต้นทุน
สรุปปัญหา ปลายน้า
1. การตลาดภายในและต่างประเทศ
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์
3. การส่งเสริมการบริโภคปลา
และสาหรับปัญหาที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับหนึ่งคือ ข้อที่ 1 การตลาดภายในและต่างประเทศ ลาดับถัดไป
คือ ข้อที่ 3 การส่งเสริมการบริโภคปลา ลาดับที่สามคือ ข้อที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผู้ประสานงานในพื้นที่ นางสาวรัตนาพร นรรัตน์ อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา (เชียงราย)
เบอร์โทรศัพท์ 081-8499661
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วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ที่ว่าการอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
สรุปประเด็นปัญหาปัญหาหลักๆที่ควรได้รับการพัฒนาและแก้ไข
สับปะรด
1. ราคาต่า
แปรรูป
การทาสับปะรดอินทรีย์
พัฒนาคุณภาพการผลิต
2. โรคโดนเน่า
สรุปปัญหา สับปะรด
1. การตลาด
2. ศัตรูพืช โรค
3. แหล่งน้า
4. การสนับสนุนราคา
และสาหรับปัญหาที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับหนึ่งคือ ข้อที่ 1 การตลาด ลาดับถัดไปคือ
ข้อที่ 4 การสนับสนุนราคา ลาดับที่สาม คือ ข้อที่ 2 ศัตรูพืช โรค ตามลาดับ
ข้าว
1. ขาดกลุ่มทาข้าวอินทรีย์
ปริมาณข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการ
2. นาอินทรีย์
หญ้า
3. ปัญหา
น้าไม่เพียงพอ
- ขาดที่กักเก็บน้า
กระบวนการผลิต
- ทาแบบเดิมๆ ซ้าๆ (ทาพอกิน)
- เน้นการจ้าง (ไม่มีทานาแบบดั่งเดิม)
สารเคมี
- สิ่งแวดล้อม
กาจัดวัชพืช
- ใช้สารเคมี
ต้องการข้าวเอกลักษณ์แจ้ซ้อน
สรุปปัญหา ข้าว
1. การผลิตข้าวอินทรีย์ไม่เพียงพอ
2. องค์ความรู้การผลิตดิน น้า เมล็ดพันธุ์
-8-

3. ศัตรูพืช
และสาหรับปัญหาที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับหนึ่งคือ ข้อที่ 2 องค์ความรู้การผลิตดิน น้า เมล็ดพันธุ์ ลาดับ
ถัดไปคือ ข้อที่ 3 ศัตรูพืช ลาดับที่สามคือ ข้อที่ 1 การผลิตข้าวอินทรีย์ดิน น้า เมล็ดพันธุ์ ตามลาดับ
กาแฟ
1. เพิ่มมูลค่าให้มีประสิทธิภาพสูง
ขาดองค์ความรู้
การแปรรูป
ออแกนิกส์อินทรีย์
2. การตลาด
ขายดินให้กับโครงการหลวง
ขายเดี่ยว(ต่างคนต่างขาย) กาจัดการให้เกิดกลุ่ม
คั่วได้ราคา
ขาดความรู้ด้านการตลาด ช่องงทางการตลาด
สรุปปัญหา กาแฟ
1. การตลาด
2. ศัตรูพืช โรค
3. แรงงาน
สาหรับปัญหาที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับหนึ่งคือ ข้อที่ 1 การตลาด ลาดับถัดไปคือ ข้อที่ 2 ศรัตรูพืช โรค
ลาดับที่สาม คือ ข้อที่ 3 แรงงาน ตามลาดับ
ผู้ประสานงานในพื้นที่

นายกร จันทรวิโรจน์ อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา (ลาปาง)
เบอร์ติดต่อ 084-8856633
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วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ที่ว่าการอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
สรุปประเด็นปัญหาปัญหาหลักๆที่ควรได้รับการพัฒนาและแก้ไข
ต้นน้า “น้า”
ปัญหา
1. น้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร (ดินไม่ดี /ไม่อุ้มน้า)
2. น้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค /บริโภค (บ่อน้ากินมีสารเคมีปนเปื้อน)
ความต้องการ แนวทางแก้ไข
มีแทงค์น้า
เก็บน้าโดยอ่าง
ต่อประปาจากต้นน้า
ต้องการอ่างเก็บน้า
ปลูกป่าต้นน้า
เจาะบาดาล
อ่างเก็บน้า
อ่างเก็บน้าและเจาะบาดาล
สร้างอ่างเก็บน้า สร้างฝาย
ฝายแม้วทุก 50 เมตร
สรุปปัญหา ต้นน้า
1. สร้างอ่างเก็บน้า
2. เจาะบาดาล
3. การสร้างฝายกั้นน้า
4. ปลูกป่าต้นน้า
5. แทงค์น้า
6. ต่อท่อประปา
7. การปรับปรุงดิน
และสาหรับปัญหาที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับหนึ่งคือ ข้อที่ 1 สร้างอ่างเก็บน้า(พวง) ลาดับถัดไปคือ
ข้อที่ 2เจาะบาดาล(ระบบน้า) ตามลาดับ
กลางน้า “เกษตรกร /อาชีพ = สร้างรายได้”
ปัญหา
1. เกษตร
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
การใช้สารเคมี
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2. อาชีพ
ทอผ้า
จักสาน
ปศุสัตว์( วัว /ไก่ /หมู)
3. พืช
ข้าวโพด
ขิง
ขมิ้น
ข้าวไร่
ทานตะวัน
สรุปปัญหา กลางน้า
เกษตร/พืช
1. กล้วย
2. ข้าวไร่
3. ไผ่
และสาหรับปัญหาที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับหนึ่งคือ ข้อที่ 2 ข้าวไร่ ลาดับถัดไปคือ ข้อที่ 1 กล้วย ลาดับ
ที่สาม คือ ข้อที่ 3 ไผ่ ตามลาดับ
ปลายน้า “การตลาด /การจัดการ /จาหน่าย = ยั่งยืน” (แก้ไขปัญหาหนี้สิน / เพิ่มรายได้)
ปัญหา
อาชีพทอผ้า
ทาแล้วไม่ได้ขาย(แต่ถ้ามีออเดอร์ทาได้)
เหลือคนทาไม่เยอะ
ลูกหลานไม่เอา ไปทางานอย่างอื่น
ความต้องการ แนวทางการแก้ไข
หวีดฝ้าย
ฝ้ายเมือง
พัฒนาเครื่องจักร
บัญชีต้นทุน
ต้องหาตลาดมาซื้อ
เลี้ยงวัวแล้วขายพ่อค่าแม่แจ่ม แต่ได้ราคาถูก อยากให้พ่อค้าที่ซื้อให้ราคาสูงขึ้น
เลี้ยงหมู ขอหาตลาดให้ที่ราคาแพง
ขั้นตอนวิธีการเก็บเกี่ยว /การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
แปรรูป
ปลูกแล้วขอหาตลาดให้ด้วย ถึงจะมีทางออก
หาแหล่งตลาดมาซื้อ
-11-

มี Home stay ต่อยอดสร้างรายได้
สรุปปัญหา ปลายน้า
1. การตลาด
2. การแปรรูป
3. พัฒนาเครื่องจักร
และสาหรับปัญหาที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับหนึ่งคือ ข้อที่ 2 การแปรรูป ลาดับถัดไปคือ ข้อที่ 3 พัฒนา
เครือ่ งจักร ลาดับที่สามคือ ข้อที่ 2 การแปรรูป ตามลาดับ
ประสานงานในพื้นที่ นายภาสวรรธน์ วัชรดารงค์ศักดิ์
รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ล้านนา
เบอร์ติดต่อ 089 - 7659956
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รายชื่อภาคีเครือข่าย
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางภัทราวดี ปัญญาบุญ

ตาแหน่ง
นายอาเภอพาน

สังกัด/ที่อยู่

2

นายอนันต์

เจษฎาพันธ์

ประมงอาเภอพาน ประมงอาเภอพาน

3

นายเกษม

หลวงปัน

นายกอบต.

อาเภอพาน

4

นางกาญจนา คาพุฒ

ประธาน

สหกรณ์การเกษตร ประมงพาน

5

นายสากน

เนตชาม์

นักวิชาการ

6

นายเชิดชัย

เย็นสุมศรี

7

นายสามารถ ฤทธิ์พรหมณ์

สมาชิกกลุ่ม
ยุธศาสตร์
สมาชิกกลุ่ม

พัฒนาการชุมชนชานาญการ
อาเภอพาน
สานักงานเกษตรอาเภอพาน

8

นายปราโมทรย์ อัตถพงษ์ศักดิ์ สมาชิกกลุ่ม

ชมรมปลาเชียงราย

9

นางพนิดา

อัตถพงษ์ศักดิ์ สมาชิกกลุ่ม

ชมรมปลาเชียงราย

10

นางเกวร

ใจเรียบ

เจ้าของกิจการ

น้าหนึ่งฟาร์ม

11

นางจุฑามาศ ชื่นอารมณ์

เจ้าของกิจการ

สุนทร ฟาร์มพาน

12

นายประสิทธ์ เลางาม

ประมง

อาเภอพาน

13

นายพรชัย

ยอดชัย

ประมง

อาเภอพาน

14

นายสะอาด

อันน์วรหาร

ประมง

อาเภอพาน

15

นางมิริลักษณ์ โพธิ์ยอด

ประมง

อาเภอพาน

16

นายทองคา

ใยไม้

ประมง

อาเภอพาน

17

นายหน่อย

คลางาม

ประมง

อาเภอพาน

18

ร.ต.ท.ประยูร

สร้อยคา

ประมง

อาเภอพาน

อาเภอพาน

กลุ่มปลาเมืองพาน
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เบอร์โทร
053721496
0895567999
0810229212
0987859923
0813862565
0867881716
0819604081
0801329732
0801329732
0819501719
0914789069
0954259585
0946357616
0622543524
0813026909
0856229050
0813879231
0899509108

19

นางจรรยา

ตันใจ

ประมง

อาเภอพาน

20

จ.อ.พิเชรษฐ์

ยอดคา

ประมง

อาเภอพาน

21

นางธัญญรัตน์ ยอดแก้ว

ประมง

อาเภอพาน

0861886801
0898845192
0815312666

รายชื่อภาคีเครือข่าย
อาเภอเมืองปาน และอาเภอแจ้ห่ม จังหวัดปาน
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1.
นายวุฒิกร ปาจุวัง
2.
นายพงศธร สุกันทา
3.

น.ส.จุฬาลักษณ์ แตงอา

4.

นายกฤษดา แซ่บาน

ตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ
นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

5.

นายบุญรัตน์ แปดเหลี่ยม

เกษตรกร

ต.แจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

6.

นายสมบัติ

ปาแห้ง

ผู้ใหญ่บ้าน ม.1

ต.แจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

7.

นายศิวณัฐ

กองไฟ

ต.แจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

8.

นายสมยศ

ชูชัย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ม.1
เกษตรกร

9.

นายวัย ใจงามกุล

ผู้ใหญ่บ้าน

ต.แจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

เกษตรกรกลุ่มกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ
10. นายอาดูลย์ สุวรรณวลัย

ผู้ใหญ่บ้าน ม.8

ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

11.

จางอรุณ

บ้านใหม่พัฒนา

ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

12. นายประกิจ จบอรุณ
เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าว
13. นายจรัญ
สิทธิกุล

บ้านใหม่พัฒนา

ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

คณะทางาน

14.

คณะทางาน

กลุ่มข้าวทิพย์ริมโพธิ์อาเภอเมือง
ปาน
กลุ่มข้าวทิพย์ริมโพธิ์อาเภอเมือง
ปาน

นายตั๋ว

นายสุนทร

วิยานันท์
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สังกัด/ที่อยู่
อาเภอเมืองปาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เมืองปาน
อาเภอเมืองปาน
ต.แจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

ม.2 ต.แจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

เบอร์โทร
081-7831344

0850371895
086-3738186

0848061374
0926128600
0871786244
0801282528
0812876152
0861794344
0980247160
0861795691
089-2633722
087-1735169

15.

น.ส.สมคิด

บุตรปะสะ

เกษตรกร

ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

16.

นายมงคล

บุตรปะสะ

ปราชย์

ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

17.

นางทองเพียร ลี้สกุล

เกษตรกร

ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

18.

นายสุพรรณ อาน

เกษตรกร

ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

19.

น.ส.อสิรา

ตาต๊ป

เกษตรกร

ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

20.

น.ส.ศิลพร

แก้วเลา

เกษตรกร

ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

0611155283
0611155283
0848033343
0611155283
0641368341
0611155283

รายชื่อภาคีเครือข่าย
อาเภอเมืองปาน และอาเภอแจ้ห่ม จังหวัดปาน
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
21. นายสมชาย สวาทชาติ
22. นายคมสันต์ จันทร์งาม
เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด
23. น.ส.ประนอม แสงจันทร์

ตาแหน่ง
เกษตรกร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สังกัด/ที่อยู่
ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน

พนักงาน

สานักงานเกษตรอาเภอแจ้ห่ม

054271199

24.
25.
26.

นางสมมุติ มีกาไร
นายกมล
ใจการ
นางจันทร์ศรี แหลมคม

อาเภอแจ้ห่ม
อาเภอแจ้ห่ม
อาเภอแจ้ห่ม

061-3122865

27.

นายอนงค์

เกษตรกร
ผู้นาชุมชน
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร
เกษตรกร

ภักดี

เบอร์โทร
083-3258605
082-1724661

084-8073433
093-1306976
080-8461371

รายชื่อภาคีเครือข่าย
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1
นายธรรมนูญ สนธิคุณ
นายอาเภอ
2
นายสมพล อนุรักษณ์วงภูมิ นายกอบต.
3
พ่อหลวง
บุญมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
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สังกัด/ที่อยู่
อาเภอม่แจ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทับ
บ้านสองธาร ตาบลบ้านทับ

เบอร์โทร
053-485107
085-3712338
085-7185067

รายละเอียดทุนวิจัย
1. ทุนวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 12 เดือน นับตั้งแต่หลังเซ็นสัญญารับทุนวิจัย
 ลักษณะทุน : เป็นทุนสาหรับอาจารย์ใน มทร.ล้านนา เพื่อวิจัยนวัตกรรมพัฒนาเขตพื้นที่ภาคเหนือ
 คุณสมบัติผู้รับทุน : เป็นทุนสาหรับอาจารย์ในสังกัด มทร.ล้านนา
 จานวนทุนสนับสนุน : ไม่ระบุจานวนทุน
 ระยะเวลาในการดาเนินงาน : 12 เดือน (1 พฤษภาคม 2560- 31 เมษายน 2561 )
 งบประมาณในการสนับสนุน : 1,000,000 บาท
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ เสนอขอรับทุน : แบบฟอร์ม สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(สกว.) ตามเอกสารแนบ
 เงื่อนไข :
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มจากเดิม
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มจากเดิม
3. การบริหารจัดการความยั่งยืนของสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน
4. เกิดเทคโนโลยีใหม่ หรือ นวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตดีมากขึ้น
5. ชุมชนหรือสถานประกอบการ ต้นแบบของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ หรือ นวัตกรรมใหม่
6. มีฐานข้อมูล (Data base) เพื่อต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์
7. เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ
8. ความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ
9. มีแผนงานที่จะตีพิมพ์ผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการ (Conference
Proceeding) ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI หรือ ISI หรือ
SCOPUS อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง เกณฑ์มีดังนี้
9.1 ทุนวิจัยตั้งแต่ 1 - 50,000 บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.2
9.2 ทุนวิจัยตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.4
9.3 ทุนวิจัยตั้งแต่ 100,000 – 150,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.6
9.4 ทุนวิจัยตั้งแต่ 150,000 – 200,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.8
9.5 ทุนวิจัยตั้งแต่ 200,000 – 300,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 1
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ตารางกาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่ได้อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล ICI
กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไมอยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่
1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ตาราหรือหนังสืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
 การเบิกจ่ายงบประมาณ : อิงตามระเบียบการเบิกจ่ายของ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)
2. ทุนวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้น อาเภอเมืองปาน อาเภอแจ้ห่ม ที่จังหวัดลาปาง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 12 เดือน นับตั้งแต่หลังเซ็นสัญญารับทุนวิจัย
 ลักษณะทุน : เป็นทุนสาหรับอาจารย์ใน มทร.ล้านนา เพื่อวิจัยนวัตกรรมพัฒนาเขตพื้นที่ภาคเหนือ
 คุณสมบัติผู้รับทุน : เป็นทุนสาหรับอาจารย์ในสังกัด มทร.ล้านนา
 จานวนทุนสนับสนุน : ไม่ระบุจานวนทุน
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 ระยะเวลาในการดาเนินงาน : 12 เดือน (1 พฤษภาคม 2560- 31 เมษายน 2561 )
 งบประมาณในการสนับสนุน : 1,000,000 บาท
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ เสนอขอรับทุน : แบบฟอร์ม สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(สกว.) ตามเอกสารแนบ
 เงื่อนไข :
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มจากเดิม
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มจากเดิม
3. การบริหารจัดการความยั่งยืนของสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน
4. เกิดเทคโนโลยีใหม่ หรือ นวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้
ยกระดับคุณภาพชีวิตดีมากขึ้น
5. ชุมชนหรือสถานประกอบการ ต้นแบบของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ หรือ นวัตกรรมใหม่
6. มีฐานข้อมูล (Data base) เพื่อต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์
7. เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ
8. ความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ
9. มีแผนงานที่จะตีพิ มพ์ ผลงานวิจัยของกลุ่ มวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการ (Conference
Proceeding) ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI หรือ ISI หรือ
SCOPUS อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง เกณฑ์มีดังนี้
9.1 ทุนวิจัยตั้งแต่ 1 - 50,000 บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.2
9.2 ทุน วิจัยตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.4
9.3 ทุนวิจัยตั้งแต่ 100,000 – 150,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.6
9.4 ทุนวิจัยตั้งแต่ 150,000 – 200,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.8
9.5 ทุนวิจัยตั้งแต่ 200,000 – 300,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 1
ตารางกาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.20
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หรือ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
0.40
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล ICI
กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
0.80
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู่ใน Beall’s list)
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิช าการส าหรับ การเผยแพร่ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
1.00
แล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ต าราหรื อ หนั งสื อ หรือ งานแปลที่ ได้ รับ การประเมิ น ผ่ านเกณฑ์ ก ารขอต าแหน่ งทาง
วิชาการ
- ตาราหรือหนังสืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
 การเบิกจ่ายงบประมาณ : อิงตามระเบียบการเบิกจ่ายของ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)
3. ทุนวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้น อาเภอแม่แจ่ม ที่จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 12 เดือน นับตั้งแต่หลังเซ็นสัญญารับทุนวิจัย
 ลักษณะทุน : เป็นทุนสาหรับอาจารย์ใน มทร.ล้านนา เพื่อวิจัยนวัตกรรมพัฒนาเขตพื้นที่ภาคเหนือ
 คุณสมบัติผู้รับทุน : เป็นทุนสาหรับอาจารย์ในสังกัด มทร.ล้านนา
 จานวนทุนสนับสนุน : ไม่ระบุจานวนทุน
 ระยะเวลาในการดาเนินงาน : 12 เดือน (1 พฤษภาคม 2560- 31 เมษายน 2561 )
 งบประมาณในการสนับสนุน : 1,900,000 บาท
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ เสนอขอรับทุน: แบบฟอร์ม สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(สกว.) ตามเอกสารแนบ
 เงื่อนไข :
10. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มจากเดิม
11. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มจากเดิม
12. การบริหารจัดการความยั่งยืนของสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน
13. เกิดเทคโนโลยีใหม่ หรือ นวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้
ยกระดับคุณภาพชีวิตดีมากขึ้น
14. ชุมชนหรือสถานประกอบการ ต้นแบบของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ หรือ นวัตกรรมใหม่
0.60
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15. มีฐานข้อมูล (Data base) เพื่อต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์
16. เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ
17. ความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ
18. มีแผนงานที่จะตีพิ มพ์ ผลงานวิจัยของกลุ่ มวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการ (Conference
Proceeding) ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI หรือ ISI หรือ
SCOPUS อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง เกณฑ์มีดังนี้
9.1 ทุนวิจัยตั้งแต่ 1 - 50,000 บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.2
9.6 ทุน วิจัยตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.4
9.7 ทุนวิจัยตั้งแต่ 100,000 – 150,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.6
9.8 ทุนวิจัยตั้งแต่ 150,000 – 200,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.8
9.9 ทุนวิจัยตั้งแต่ 200,000 – 300,000 บาท บาท ต้องได้ค่าคะแนน ตามประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าน้าหนักเท่ากับ 1
ตารางกาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่ได้อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล ICI
กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไมอยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่
1
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1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ตาราหรือหนังสืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
 การเบิกจ่ายงบประมาณ : อิงตามระเบียบการเบิกจ่ายของ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)
หมายเหตุ :
1. อาจารย์ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจาก มทร.ล้านนา ตั้งแต่ปี 2557 – 2558 ที่ยังไม่ปิดทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สนับสนุนทุน
1.1 กรณีอาจารย์หัวหน้าโครงการ ได้ดาเนินการวิจัยเสร็จแล้ว และได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
มายัง สวพ.แล้ว แต่อยู่ระหว่างการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น รอการตอบรับตีพิมพ์ ทาง สวพ.
อนุโลมอาจารย์หัวหน้าโครงการนั้นขอรับทุนวิจัยได้
1.2 กรณีที่อาจารย์หัวหน้าโครงการ ที่ยังดาเนินงานวิจัยไม่แล้วเสร็จ อาจารย์หัวหน้าโครงการนั้น
ไม่สามารถเสนอขอรับทุน ได้ โดยให้ดาเนินงานโครงการวิจัยนั้นให้แล้วเสร็จก่อน

-21-

