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1. ปฏิทินการด าเนนิงานฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร ์
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2. ขั้นตอนการขอรบัทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
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ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
ประกาศการขอรับทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ส าหรับคณาจารย์และบุคลากร 

 
ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวจิยัตามแบบ ว-1ด หรือ ว-1ช ผ่านภาควิชามายังคณะวิทยาศาสตร ์

 
ฝ่ายวิจัยตรวจสอบคุณสมบตัิตามเง่ือนไขทุนฯ 

 

คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์รวบรวมผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและแจ้งให้ผู้ขอรับทุนทราบ 

                               
เห็นชอบ  มีข้อสงสัย 

                               
ผู้ขอรับทุนปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะ  เชิญผู้ขอรับทุนมาให้ข้อมูลเพิม่เตมิแบบปากเปล่า 

                                                                 
      ผ่านการพิจารณา  ผ่านการพิจารณา  ไม่ผา่นการพิจารณา 

                                                                    
ฝ่ายวิจัยน าข้อเสนอโครงงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการวจิัยคณะวิทยาศาสตร์ 

 
คณะกรรมการบรหิารงานวิจัยพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณในภาพรวม 

                                                                                             
 ผ่านการพิจารณา  ไม่ผา่นการพิจารณา 

                                           
ฝ่ายวิจัยแจ้งผู้ขอรับทุนทราบเพื่อให้ผู้ขอรับทุนขออนุมัติการด าเนินงานโครงการ (แบบฟอรม์ข้อ 5) 

 
ผู้ไดร้ับทุนท าสญัญาทีฝ่่ายวิจัย 

 
ผู้ไดร้ับทุนขออนุมัติเบิกเงินอุดหนนุวิจัย และส่งรายงานความกา้วหน้า (แบบฟอร์มข้อ 6) 

 
ผู้ไดร้ับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบฟอร์มข้อ 7) 

 
ผู้ไดร้ับทุนรายงานผลงานตีพิมพ์ (แบบฟอร์มข้อ 8) และ/หรือรายงานการน าเสนอผลงานวิจยั 

 (แบบฟอร์มข้อ 9) ให้คณะวิทยาศาสตร์ทราบ 

 
 

เสร็จสิ้นโครงการ 
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3. การขอรับทุนวิจัยเงินรายได้คณะวทิยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

- 8 - 

 

ประเภททนุริเริ่มโครงการวิจัยแบบก าหนดทศิทาง 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง การขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์  

ประเภททุนริเริ่มโครงการวิจัยแบบก าหนดทิศทาง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
  

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน การท าวิจัย
ของคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ และเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับโจทย์วิจัยในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรเงินรายได้จ านวนหนึ่งเพ่ือ
กระตุ้นการริเริ่มท าโครงการวิจัย โดยทิศทางการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2559  มีดังนี ้

ทิศทางที่ 1 : ด้านการเพ่ิมมูลค่า เพ่ิมผลผลิต และ ลดต้นทุนการผลิต ของพืชเศรษฐกิจและพืชสวน 

 กรอบวิจัย ข้าวเพื่อการเพิ่มผลผลิตและเพ่ิมมูลค่า 

 กรอบวิจัย การเพ่ิมมูลค่าอ้อยและน้ าตาล 

 กรอบวิจัย มันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมมูลค่า 

 กรอบวิจัย ยางพาราเพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมมูลค่า  

 กรอบวิจัย ปาล์มน้ ามันเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต 

 กรอบวิจัย พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) ผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต 
 

ทิศทางที่ 2 : ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และ การท่องเที่ยว 

 กรอบวิจัย สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

 กรอบวิจัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 กรอบวิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

 กรอบวิจัย พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย 

 กรอบวิจัย ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 

 กรอบวิจัย การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 
ทิศทางที่ 3 : ด้านอาหาร ผลติภัณฑ์ธรรมชาติ และ ยา 

 กรอบวิจัย สมุนไพรไทย อาหารเสริม ยา และสปา 

 กรอบวิจัย อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและการค้า 
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ทิศทางที่ 4 : ด้านการคมนาคม และ โลจิสติกส์ 

 กรอบวิจัย โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 กรอบวิจัย การคมนาคมขนส่งระบบราง 
 
ทิศทางที่ 5 :  ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์เศรษฐกิจ 

 กรอบวิจัย การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

 กรอบวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 กรอบวิจัย การวิจัยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้านสัตว์เศรษฐกิจ 
 

ทิศทางที่ 6 :  ด้านการแพทย์ สาธารณสุข และพฤติกรรมศาสตร์ 

 กรอบวิจัย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เพื่อทดแทนการน าเข้าหรือลดภาระ
รายจ่ายของประเทศ  

 กรอบวิจัย การแพทย์ โภชนาการ และสาธารณสุข 

 กรอบวิจัย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต 

 กรอบวิจัย ด้านการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 
 

ทิศทางที่ 7 :  ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ศึกษา 

 กรอบวิจัย การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

 กรอบวิจัย คณิตศาสตร์ สถิติ  

 กรอบวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน 

 กรอบวิจัย วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และดาราศาสตร์ 
 

ทิศทางที่ 8: ด้าน ICT วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 กรอบวิจัย วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี  

 กรอบวิจัย อัญมณีและเครื่องประดับ 

 กรอบวิจัย พลังงานทดแทน  

 กรอบวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
 

ทิศทางที่ 9 : ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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1. ลักษณะโครงการวิจัย 
1.1 เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว 
1.2 ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 1 ปี 
1.3 งบประมาณไม่เกิน 70,000 บาท 
 

 2. การขอรับทุนวิจัย 
2.1  หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว-1ด จ านวน 3 ชุด พร้อม 

แผ่นดิสก์ โดยระบุทิศทางของงานวิจัยภายในวงเล็บท้ายชื่อโครงการวิจัย 
2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น 
2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่ค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ เงินรายได้

มหาวิทยาลัยและงบประมาณแผ่นดินประจ าปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ลงไป 
(โดยคณาจารย์ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่ค้างทุน/ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการขอ
ขยายเวลาด าเนินโครงการวิจัย) 

2.4  หัวหน้าโครงการวิจัยสมัครขอรับทุนผ่านภาควิชา และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

2.5 หัวหน้าโครงการวิจัยที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยให้มีผู้ร่วมวิจัยเป็น
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และต้องมีส่วนร่วม
ในการท าวิจัย นั้นต้องมีสัดส่วนการท าวิจัยระบุไว้ชัดเจน 

2.6  หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนจาก
หน่วยงานภายใน (งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย หรืองบประมาณแผ่นดิน) ที่ด าเนินการยังไม่เสร็จสิ้นรวมกันมากกว่า 
600,000 บาท 

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัย 
3.1 เป็นโครงการวิจัยที่เป็นไปตามทิศทางวิจัยที่คณะก าหนด 
3.2 เป็นโครงการวิจัยที่ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน และ

ไม่เป็นโครงการวิจัยที่จัดท าขึ้นเพ่ือขอรับปริญญาใดปริญญาหนึ่ง 
3.3   ผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ ได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการวิจัยคณะ

วิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
4. เงื่อนไขและข้อผูกพัน 

4.1 ผู้ที่ รับทุนต้องน า เสนอผลงานในการประชุมวิ ชาการที่ มี เ รื่ อ ง เต็มลงใน 
proceedings หรือมีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องระบุในผลงานหรือบทความวิจัยด้วยว่าได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) ประจ าปีงบประมาณ 2559  (This work was 
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funded by the Faculty of Science, Srinakharinwirot 
University) 

4.2 ผู้ที่ได้รับทุนต้องส่งส าเนาผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ให้คณะวิทยาศาสตร์ตาม
แบบฟอร์มในคู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 

4.3 หากผู้รับทุนไม่สามารถท างานวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา 1 ปี สามารถ
ขอขยายเวลาได้เพียง 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยการ
ขอขยายเวลาการด าเนินงานวิจัย ผู้ได้รับทุนจะต้องด าเนินการขอขยายเวลาการ
ด าเนินงานวิจัยล่วงหน้าก่อนหมดระยะด าเนินการ 1 เดือน 

4.4 หากในกรณีที่เงื่อนไขการขอสมัครรับทุนไม่สามารถเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้
ถือมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 ผู้ที่ได้รับทุนแล้วไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากอุปสรรคใดๆก็ตามจะต้องคืน
งบประมาณท้ังหมดให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประกาศ  ณ วันที่             ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์)     
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
 ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประเภทโครงการชุด  

 
  

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง การขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์  

ประเภทโครงการชุด ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างกลุ่มนักวิจัยให้เอ้ืออ านวยต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสร้างทีมนักวิจัยเพื่อให้เกิดนักวิจัย ระดับ
มืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวนหนึ่งเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและสร้างทีมวิจัยดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการขอรับทุนสนับสนุนการท า
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป 
 
1. ลักษณะโครงการวิจัย 

1.1 เป็นแผนงานวิจัยชุด ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยอย่างน้อย 2 โครงการ โดย
มีผู้อ านวยการแผนงานวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยแต่ละโครงการ  

1.2 โครงการวิจัยย่อยทุกโครงการต้องมีความเชื่อมโยงกัน และตอบโจทย์วิจัยภายใต้แผนงานวิจัยชุด  

1.3 โครงการวิจัยชุด จ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1.3.1 ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท  
1.3.2 ด้านคณิตศาสตร์ หรือ ด้านการเรียนการสอน โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท 

1.4 ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 1 ปี 
2. การขอรับทุนวิจัย 

2.1 ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ ว-1ช (อธิบายชุดโครงการในภาพรวมทั้งแผนงาน และ
แผนการเงิน) และแบบ ว-1 ด (อธิบายรายละเอียดของโครงการย่อยภายใต้แผนงาน) อย่างละ 3 
ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ โดยระบุทิศทางของงานวิจัยที่คณะประกาศภายในวงเล็บท้ายชื่อแผนงาน
และโครงการวิจัยย่อย 

2.2 ผู้ขอรับทุนที่เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยเสนอได้เพียงแผนงานเดียวเท่านั้น 

2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่ค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณแผ่นดินประจ าปี  ตั้งแต่



คูม่ืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

- 17 - 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลงไป (โดยคณาจารย์ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่ค้างทุน/ไม่อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการในสัญญาการรับทุน/ไมอ่ยู่ในระหว่างการด าเนินการขอขยายเวลาด าเนินโครงการวิจัย) 

2.4 หัวหน้าแผนงานวิจัยต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนจากหน่วยงานภายใน 
(งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และ/หรือ
งบประมาณแผ่นดิน) ที่ด าเนินการยงัไม่เสร็จสิ้นรวมกันมากกว่า 600,000 บาท  

2.5 หัวหน้าแผนงานวิจัยอาจจะต้องน าเสนอโครงการวิจัยแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์ 

2.6 หัวหน้าแผนงานวิจัยที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โครงการนั้นต้องมีผู้ร่วมวิจัยเป็น
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น  ๆซึ่งการมีส่วนร่วมในการท าวิจัย นั้นต้อง
มีสัดส่วนการท าวิจัยระบุไว้ชัดเจน 

2.7 หากแผนงานวิจัยที่ขอสมัครรับทุนฯ มีการบูรณาการภายในคณะหรือคณะอ่ืนๆ คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ต้องเป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย มีร้อยละสัดส่วนการท าวิจัยมากกว่าคณาจารย์ภายนอก
คณะที่ร่วมโครงการ 

2.8 หัวหน้าแผนงานวิจัย สามารถเป็นหัวหน้าโครงการย่อยในแผนเดียวกันได้เพียง 1 โครงการย่อย โดย
ไม่สามารถเป็นหัวหน้าโครงการย่อยทุกโครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกันได้  

2.9 ผู้ขอรับทุนสมัครขอรับทุนเสนอโครงการผ่านภาควิชา มายังรองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัย 

3.1 เป็นแผนงานวิจัยที่ไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงานที่ขอรับทุนจากหน่วยงานอ่ืน และไม่เป็นแผนงานวิจัยที่
จัดท าขึ้นเพ่ือขอรับปริญญาใดๆ 

3.2 ผลการพิจารณาแผนงานวิจัยที่ได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. เงื่อนไขและข้อผูกพัน 

4.1 ผู้ที่รับทุนต้องมีการน าเสนอผลงาน (proceedings) หรือมีบทความวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 
เรื่อง และต้องระบุในผลงานหรือบทความด้วยว่าได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2559 หรือ This work 
was funded by the Faculty of Science, Srinakharinwirot University.  

4.2 ผู้ที่ได้รับทุนต้องส่งส าเนาผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการ
ให้คณะวิทยาศาสตร์ ตามแบบฟอร์มในคู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ 
2559 ปีการศึกษา 2558 
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4.3 หากผู้รับทุนไม่สามารถท างานวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา 1 ปี สามารถขอขยายเวลา
ต า ม แ บ บ ฟ อ ร ์ม ใ น เ ว ็บ ไ ซ ต ์ข อ ง ฝ ่า ย ว ิจ ัย  ม ห า ว ิท ย า ล ัย ศ ร ีน ค ร ิน ท ร ว ิโ ร ฒ 
(http://research.swu.ac.th/)  ได้เพียง 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี  

โดยการขอขยายเวลาการด าเนินงานวิจัย ผู้ได้รับทุนจะต้องด าเนินการขอขยายเวลาการ
ด าเนินงานวิจัยล่วงหน้าก่อนหมดระยะด าเนินการ 1 เดือน 

4.4 หากในกรณีที่เงื่อนไขการขอสมัครรับทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้ถือมติ จากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.5 ผู้ที่ได้รับทุนแล้วไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้เนื่องจากอุปสรรคใดๆก็ตาม จะต้องคืน
งบประมาณท้ังหมดให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่            ตุลาคม  2558 

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์)     
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์            
 ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
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แบบข้อเสนอโครงการ (ว.-1ช) 
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แบบข้อเสนอโครงการ (ว.-1ด)  
ส าหรับโครงการย่อยภายใต้แผนงาน 
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แบบฟอร์มการขอสมัครรับทุน (วท 5-01) 
 

ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  แบบฟอร์ม วท 5-01  
 ปรับปรุง ตุลาคม 2558 

 
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา ... โทร. ....... 
ที ่ (ออกเลข ศธ ได้ค่ะ) วันที่ (ลงวันที่ได้ค่ะ เนื่องจากเอกสารสิ้นสุดที่คณะฯ)  
เรื่อง ขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ด้วย ข้าพเจ้า……………………………………….…………..……..……สังกัด ………..…………………………………  
มีความประสงค์จะขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2559  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประเภทโครงการ 
     (   ) โครงการริเริ่มแบบก าหนดทิศทาง   (   ) โครงการชุด 

2. ขื่อโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย 
เรื่อง “..............................................................................…….……………………………….………” 

กรณี ที่เป็นโครงการชุด โปรดระบุชื่อโครงการย่อย  
 โครงการย่อยที่ 1 ชื่อโครงการ .............................................................. โดยมี................................ 
สังกัดภาควิชา............ เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 
 โครงการย่อยที่ 1 ชื่อโครงการ ...............................................................โดยมี................................ 
สังกัดภาควิชา........ เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 

3. โดยเป็นโครงการ/แผนงานวิจัยที่อยู่ในกรอบและทิศทางดังต่อไปนี้  
(กรณีที่โครงการย่อยอยู่ในกรอบและทิศทางที่ต่างจากแผนงานวิจัยให้ระบุเครื่องหมาย  /  และวงเล็บหลังกรอบวิจยัว่า
เป็นกรอบวิจยัของโครงการยอ่ยที ่1 / โครงการย่อยที่ 2) 

กรอบและทิศทางการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2558 - 2562 

 ทิศทางที่ 1 ด้านการเพ่ิมมูลค่า เพิ่มผลผลิต และ ลดต้นทุน
การผลิต ของพืชเศรษฐกิจและพืชสวน 

 ทิศทางที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และ การท่องเที่ยว 

 กรอบวจิัย ข้าวเพ่ือการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า  กรอบวิจัย สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

 กรอบวิจัย การเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ าตาล  กรอบวิจัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 กรอบวิจัย มันส าปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า  กรอบวิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

 กรอบวิจัย ยางพาราเพ่ือเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า   กรอบวิจัย พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย 

 กรอบวิจัย ปาล์มน้ ามันเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าและ 
ลดต้นทุนการผลิต 

 กรอบวิจัย ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุ 
ทดแทน 

 กรอบวิจัย พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) 
ผลผลิตและเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต 

 กรอบวิจัย การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 ทิศทางที่ 3 ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ ยา  ทิศทางที่ 4 ด้านการคมนาคม และ โลจิสติกส์ 
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กรอบและทิศทางการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2558 - 2562 

 กรอบวิจัย สมุนไพรไทย อาหารเสริม ยา และสปา  กรอบวิจัย โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 กรอบวิจัย อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัย 
ส าหรับผู้บริโภคและการค้า 

 กรอบวิจัย การคมนาคมขนส่งระบบราง 

 ทิศทางที่ 5 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์
เศรษฐกิจ 

 ทิศทางที่ 6 ด้านการแพทย์ สาธารณสุข และพฤติกรรม
ศาสตร์ 

 กรอบวิจัย การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี 

 กรอบวิจัย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และ 
เวชภัณฑ์เพื่อทดแทนการน าเข้าหรือลดภาระรายจ่ายของ 
ประเทศ 

 กรอบวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ  กรอบวิจัย การแพทย์ โภชนาการ และสาธารณสุข 

 กรอบวิจัย การวิจัยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้านสัตว์ 
เศรษฐกิจ 

 กรอบวิจัย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการเพื่อ 
รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

  กรอบวิจัย ด้านการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชน 
และสังคมไทย 

 ทิศทางที่ 7 ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ศึกษา  ทิศทางที่ 8 : ด้าน ICT วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยี 

 กรอบวิจัย การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  กรอบวิจัย วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี 

 กรอบวิจัย คณิตศาสตร์ สถิติ  กรอบวิจัย อัญมณีและเครื่องประดับ 

 กรอบวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน  กรอบวิจัย พลังงานทดแทน 

 กรอบวิจัย วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และดาราศาสตร์  กรอบวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

 ทิศทางที่ 9 ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

  

 

4. โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยที่เป็น  
 โครงการวิจัย/แผนงานวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชา 
 โครงการวิจัย/แผนงานวิจัยที่สามารถบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนของคณะวิทยาศาสตร์ 

 การเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต (ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรม 
และจริยธรรม) 
 การบริการวิชาการ (บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอยา่ง
ยั่งยืน) 

  การบริหารจัดการ (บริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมมาภิบาล)  
  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. วงเงินงบประมาณที่ขอ …………………………………..บาท  (.........................................................) 
6. โดยไดด้ าเนินการส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนมาพร้อมเอกสารนี้ ดังนี้ 
   ข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน ........ ชุด  
   แผ่น CD บันทึกข้อเสนอโครงการวิจัย  จ านวน....... ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 (............................................) 
หัวหน้าโครงการวิจัย / แผนงานวิจัย 

(............................................) 
(หัวหน้าภาควิชา………..) 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 (ย้อนหลัง 3 ปี ) 

*************** 
(ส ำหรับหัวหน้ำโครงกำรวิจัย/แผนงำนวิจัย) 
ข้าพเจ้า ………………………………………......……..……สังกัด …………………………………………….....……………….…  
มีผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ปี 2556 - 2558 (ย้อนหลัง 3 ปี) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการวิจัยที่ 1 ชื่อโครงการ ..................................................................................................................... 
ระยะเวลาการด าเนนิการโครงการวิจัย เริ่มต้น .................................. สิน้สดุ ...................................... 
จากแหล่งทนุ ........................................................................ประจ าปีงบประมาณ................................................ 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิ...................................................................................... 

ต าแหน่ง  หัวหน้าโครงการ          ผู้ร่วมวิจัย 

สถานะ    เสร็จสิ้นการด าเนนิงาน   
 รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์            manuscript 
 reprint ชื่อเร่ือง ......................................................... 

วารสาร ........................................................ 
         ปีที่ .............. ฉบับที่ ............... 

   อยู่ระหว่างการด าเนนิงาน 

โครงการวิจัยที่ 2 ชื่อโครงการ ..................................................................................................................... 
ระยะเวลาการด าเนนิการโครงการวิจัย เริ่มต้น .................................. สิน้สดุ ...................................... 
จากแหล่งทนุ ........................................................................ประจ าปีงบประมาณ................................................ 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิ...................................................................................... 

ต าแหน่ง  หัวหน้าโครงการ          ผู้ร่วมวิจัย 

สถานะ    เสร็จสิ้นการด าเนนิงาน   
 รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์            manuscript 
 reprint ชื่อเรื่อง ......................................................... 

วารสาร ........................................................ 
         ปีที่ .............. ฉบับที่ ............... 

   อยู่ระหว่างการด าเนนิงาน 
 
 

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

หัวหน้าโครงการวิจัย 

*หมายเหตุ โปรดให้ข้อมูลโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนบัสนุนการวิจัยให้ครบถ้วนตลอดช่วง 3 ปี (ถ้าม)ี 
ท่ีผ่านมา โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลท้ังหมดจะใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 (ย้อนหลัง 3 ปี ) 

*************** 
(ส ำหรับหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยในแผนงำนวิจัย) 
ข้าพเจ้า ………………………………………......……..……สังกัด …………………………………………….....……………….…  
มีผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ปี 2556 - 2558 (ย้อนหลัง 3 ปี) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการวิจัยที่ 1  

ชื่อโครงการ ..................................................................................................................... 
ระยะเวลาการด าเนนิการโครงการวิจัย เริ่มต้น .................................. สิน้สดุ ...................................... 
จากแหล่งทนุ ........................................................................ประจ าปีงบประมาณ................................................ 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิ...................................................................................... 

ต าแหน่ง  หัวหน้าโครงการ          ผู้ร่วมวิจัย 

สถานะ    เสร็จสิ้นการด าเนนิงาน   
 รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์            manuscript 
 reprint ชื่อเรื่อง ......................................................... 

วารสาร .........................................   ปีที่ .......... ฉบับที่ ............... 

   อยู่ระหว่างการด าเนนิงาน 

โครงการวิจัยที่ 2  

ชื่อโครงการ ..................................................................................................................... 
ระยะเวลาการด าเนนิการโครงการวิจัย เริ่มต้น .................................. สิน้สดุ ...................................... 
จากแหล่งทนุ ........................................................................ประจ าปีงบประมาณ................................................ 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิ...................................................................................... 

ต าแหน่ง  หัวหน้าโครงการ          ผู้ร่วมวิจัย 

สถานะ    เสร็จสิ้นการด าเนนิงาน   
 รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์            manuscript 
 reprint ชื่อเรื่อง ......................................................... 

วารสาร .......................................  ปีที่ .............. ฉบับที่ ............... 

   อยู่ระหว่างการด าเนนิงาน 
 

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

หัวหน้าโครงการวิจัย 

*หมายเหตุ โปรดให้ข้อมูลโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนบัสนุนการวิจัยให้ครบถ้วนตลอดช่วง 3 ปี (ถ้าม)ี 
ท่ีผ่านมา โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลท้ังหมดจะใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 
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แบบสรุปรายละเอียดการส่งโครงการวิจัย 
เพ่ือขอรับทุน ประจ าปี พ.ศ. 2559 

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

(กรณีโครงการเดี่ยว)  
โครงการวิจัย   เร่ือง ........................................................................................................................... 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย   ................................................................................................... ................. 
ทิศทางและกรอบการวิจัย ..................................................................................................................... 
 (กรณีโครงการชุด) 
แผนงานวิจัยเรื่อง ........................................................................................................................... 
ชื่อหัวหน้าแผนงานวิจัย ........................................................................................................................... 
ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้  
 โครงการวิจัยย่อย 1 ........................................................................................................................... 
ทิศทางและกรอบการวิจัย ........................................................................................................................... 
 โครงการวิจัยย่อย 2 ........................................................................................................................... 
ทิศทางและกรอบการวิจัย ........................................................................................................................... 

ผู้จัดท าโครงการวิจัย  (กรอกทั้งหมด ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด สัดส่วนการวิจัย 

1    
2    
3    

โครงการย่อยที่ .... 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด สัดส่วนการวิจัย 

    
    

โครงการย่อยที่ .... 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด สัดส่วนการวิจัย 

    
    

 
 

(ลงนาม.....................................................................................) 

หัวหน้าโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย 
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5. การขออนุมัติการด าเนินงานโครงการวิจัย 
จากทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
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การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อท าสัญญารบัทุน  
เงินรายได้คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย 

 
 

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

เอกสารส่วนของคณะฯ (ฝ่ายวางแผนและวิจัยด าเนินการ) 

1. หนังสือน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ลงนามตามล าดับบังคับบัญชา 

2. มติ / ประกาศ ที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณ เงินรายได้ฯ จากคณะฯ 
- จ านวนยอดเงินงบประมาณ 5% (เงินวิจัย) ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
- ชื่อโครงการ  
- ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย  
- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากคณะฯ ของแต่ละโครงการฯ 

เอกสารส่วนของนักวิจัย (ในแต่ละโครงการ) 

3. ข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 5 ฉบับ (ลงนาม) 
- ใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ แบบ ว-1ด แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้าย 
- ชื่อโครงการวิจัย ตรงตาม มติ / ประกาศ 
- ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ตรงตาม มติ / ประกาศ 
- งบประมาณ ตรงตาม มติ / ประกาศ 
- ระยะเวลาการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวันที่จะท าสัญญารับทุน  

(หรือให้ลงเดือนที่ 1 – 12)  
- การจ าแนกเงินงบประมาณ ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การ

รับและจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย  (ภาคผนวก 2) 

4.   แผ่นบันทึกข้อมูล ข้อเสนอโครงการวิจัย 

5. รายการตรวจสอบ สัญญาเงินรายได้คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย     

6. แผนการด าเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4)  

7. ข้อมูลส่วนบุคคล    

8. เอกสารยืนยันความไม่ซ้ าซ้อนของโครงการวิจัย  (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5)  
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รายการตรวจสอบ สัญญาเงินรายได้คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย 

ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
หัวหน้าโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………….. 
วันที่อนุมัติการประกาศทุน คร้ังท่ี ..................................... วันที่ .................................................... 

 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ในการพิจารณาตรวจสอบ  
 

หมายเหตุ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ด าเนินการ 

1. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ตามรายการการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือท าสัญญารับทุนเงินรายได้ฯ แล้ว 
2. หากเอกสารไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะเป็นสาเหตุท าให้การด าเนินงานจัดท าสัญญาล่าช้า 
 

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

(รองคณบดีฝ่ายวิจัย / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 

กระบวนการท าสัญญารับทุน ถูกต้อง 
ไม่

ถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน มี ไม่มี 

ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่

ฝ่ายวิจัย มศว  
เท่านั้น 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล         

2.  การเขียนงบประมาณตรงตามระเบียบ
ทุนอุดหนุนฯ และประกาศการใช้จ่ายเงินฯ 

       

3.  ระยะเวลาการด าเนินงานสอดคล้อง 
กับวันท่ีท าสัญญารับทุน 

       

4.  วงเงินงบประมาณ  ตรงกับ 
ผลการอนุมัต ิ

       

5.  การกรอกแผนการด าเนินงาน 
และผลที่คาดวา่จะได้รับ (Output) 

       

6.  หนังสือยืนยันความไม่ซ้ าซ้อนของ
โครงการวิจัย 

       

7.  ค้างงานวิจัย 
(ยังไม่ส่งงานวิจัยตั้งแต่ ปี 52 ลงไป) 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข  4 

 
 

 

แผนการด าเนนิงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ช่วงเวลา 
(กรอกเป็นเดือนที่
ตามด้วยตัวเลข 

เช่น เดือนที่ 1-2) 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

........................................................................... 
(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย) 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข  4 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ค าน าหน้าชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) *** 

ชื่อ-สกุล ......................................................................................................  

ต าแหน่งทางวิชาการ ....................................................................................... ............... 

สังกัด ภาควิชา  ...................................... คณะ  .................................... 

โทรศัพท์ที่ท างาน ......................................................................................................  

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน   ...................................................................................................... 

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ...................................................................................................... 

บัตรประชาชนออกโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

วันที่ออกบัตรฯ ...................................................................................................... 

วันหมดอายุของบัตรฯ ...................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ...................................................................................................... 

อีเมล์ ...................................................................................................... 
 

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

เอกสารฉบับนี้ใช้ในการท าสัญญาการด าเนินโครงการวิจยัท่ีได้รับทุนสนับสนุน 
จากเงินรายได้คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย เท่านั้น 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข  5 
 
 

การยืนยันการตรวจสอบจริยธรรมการวิจัย และ ความซ้ าซ้อนของโครงการวิจัย 

ข้าพเจ้า «ต าแหน่งวิชาการนักวิจัย»«ชื่อนักวิจัย»  «สกุลนักวิจัย» สังกัด «ภาควิชา»  «สังกัดหน่วยงาน» 
ขอยืนยันว่าโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรนี้  

1.  การด าเนินการวิจัยในสัตว์หรือมนุษย์ 

ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าว มีการด าเนินงาน 
(     )  การวิจัยในสัตว์   
(     )  การวิจัยในมนุษย์  
และ โครงการดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของ

หน่วยงาน (หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน แต่มีหน้าที่ในการก ากับและดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์) หรือ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ (หรือคณะกรรมการที่มีชื่อ
เรียกเป็นอย่างอ่ืน แต่มีหน้าที่ในการก ากับและดูแลการวิจัยในมนุษย์) เรียบร้อยแล้ว และได้รับการรับรอง
ให้ด าเนินการวิจัยได้ โดยไม่ขัดกับจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวข้อง 

หากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ตรวจสอบพบว่าโครงการนี้ยังไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบตาม
จรรยาบรรณการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการวิจัยได้  

ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัย ยกเลิกโครงการวิจัยได้ทันที 

2. ความซ้ าซ้อนในการรับทุน   

ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าว 
(     )  ไม่มีความซ้ าซ้อนกับโครงการใด 
(     )  ยังไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนใด ๆ 
(     )  อ่ืน ๆ  (เฉพาะกรณีที่จ าเป็นนั้น) โปรดระบุ  

..................................................................................................................................... 
หากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ตรวจสอบพบว่าโครงการนี้ซ้ าซ้อนกับโครงการวิจัยอ่ืน หรือรับ

งบประมาณทับซ้อนกับโครงการวิจัยอื่นที่ได้รับทุนแล้ว 

ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัย ยกเลิกโครงการวิจัยได้ทันที หรือให้มหาวิทยาลัยทบทวนการจัดสรร
งบประมาณอีกครั้ง 

.................................................................... 
       («ต าแหน่งวิชาการนักวิจัย»«ชื่อนักวิจัย»  «สกุลนักวิจัย») 

                                                             ผู้รับทุน/หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข  5 
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6. การขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนวิจัย 
  จากทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
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การขออนุมัตเิบิกเงินอดุหนุนวิจัย 
  จากทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร ์

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 
1. การด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน 
2. แบบรายงานความก้าวหน้า 
3. แบบรายงานการใช้เงิน (ภาคผนวก 3) 
 

การรายงานความก้าวหน้า สรุปการใช้จ่ายเงิน และผลงานของโครงการ 
 1.1 รายงานความก้าวหน้า 
  - กรณีระยะเวลาการด าเนินงานไม่เกิน 12 เดือน ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน 6-7 
เดือน นับแต่สัญญารับทุนมีผลบังคับใช้ 
  - กรณีระยะเวลาการด าเนินงานมากกว่า 12 เดือน ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 
ภายใน 6-7 เดือน และส่งครั้งที่ 2 ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบครั้งที่ 1 
 

 1.2 ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  - กรณีระยะเวลาการด าเนินงานไม่เกิน 12 เดือน ต้องส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน 
9-10 เดือน นับแต่สัญญารับทุนมีผลบังคับใช้ 
  - กรณีระยะเวลาการด าเนินงานมากกว่า 12 เดือน ต้องส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนระยะเวลาในสัญญารับทุนสิ้นสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

- 39 - 

 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชา..........................  โทร. ................ 
ที ่     ศธ  0519.7. วันที ่    
เร่ือง   การด าเนินงานโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับทุน  

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

ตามที่ข้าพเจ้า…………………………..………………..………สังกัด ………………………….…….… ขออนุมัติด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัย ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 (ต้องกรอกให้ครบทุกข้อ) 
โครงการวิจัย  เร่ือง…..…………..…………………………………………..…………………………...……………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
โดยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก          เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี …..…   

 เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี …..…   
 เงินรายได้คณะ/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์/วิทยาลัย .............................. ประจ าปี …....…   

วงเงินงบประมาณ ………………...…..บาท  (……………………………………………………………………..) 
ระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่  เดือน............... พ.ศ. ............ ถึง เดือน ............... พ.ศ. ...............   สัญญาเลขที่……………    
การขอขยายเวลา       ยังไม่เคยได้รับอนุมัติขยายเวลา 

 เคยได้รับอนุมัติขยายเวลาไปแล้ว ...... ครั้ง  โดยได้รับอนุมัติครั้งสุดท้ายถึงเดือน ....................  

ส่วนที่ 2 แจ้งความประสงค์ในการด าเนินงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้าพเจ้าขออนุมัติด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิจัย ดังนี้   

2.1  การเบิกเงิน  ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวจัิย ประจ างวดที่ …..... จ านวนเงินทั้งสิ้น ……………..…บาท 
(………………………………..……………....……………)   

 ไม่ขอเบกิเงิน 

(กรุณากรอกเลือกผลงานที่ส่งประกอบการเบิกเงินในช่อง 2.3 หรือ 2.4 ต่อไป  

2.2 การขยายเวลา  ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าว ออกไปถึงเดือน .................................. 

เหตุผลจาก .............................................................................................................................. 

2.3 การรายงาน
ความก้าวหน้า 

(กรณียังไม่ปิดโครงการ) 

ขอส่งรายงานความกา้วหน้า โดยขา้พเจ้าได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง มาพร้อมน้ีแล้ว ไดแ้ก ่
 รายงานความก้าวหน้า จ านวน 1 ชุด 

 รายงานการใช้จ่ายเงิน จ านวน 1 ชุด 

RS-WI-01_FM_3 
Rev.05 22/11/53 
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2.4 การส่งผลงานวิจัย 

(กรณีโครงการเสร็จสิ้น) 
ต้องกรอกให้ครบทุก
ข้อ 

2.4.1  ขอส่งผลงานวิจัย  โดยข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมน้ีแล้ว ได้แก่ 
        ทุกโครงการต้องส่ง 
 บทสรุปผู้บริหาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พร้อมไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด   

 รายงานการใช้จ่ายเงิน (ตลอดโครงการ) จ านวน 1 ชุด 
        ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง 
  Reprint  จ านวน 3 ชุด  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล file scan ของ Reprint 1 ชุด 
  Manuscript  จ านวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล file scan ของ Manuscript 1 ชุด โดยแนบหลักฐาน 

 ยืนยันการตีพิมพ์ สามารถเลอืกไดอ้ย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
(   ) หนังสือตอบรับการรับบทความลงตีพิมพ์จากวารสาร   
(   ) รายชื่อวารสารที่จะลงตีพิมพ์ และ Format รูปแบบของวารสาร  
(   ) หนังสือส่งถึงบรรณาธิการวารสาร เพื่อส่งวารสารไปตีพิมพ ์

                 (หลังจากตีพิมพ์แลว้ให้น าส่ง Reprint จ านวน 3 ชุด) 
(หากเลอืกส่ง 2 ขอ้ข้างต้น ตอ้งเขา้ปกเย็บเล่มเอกสารและท าปกเหมือนรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ)์ 

 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ถกูต้องพร้อมไฟล์ขอ้มูลคอมพิวเตอร์แนบท้าย จ านวน 3 ชุด (ใช้ต้นแบบรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ของผู้รับสัญญา) 

 2.4.2  ความประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
  ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ได้ตามความเหมาะสม   
  ไม่ต้องการให้เผยแพร่  เหตุผล ....................................................................................... (โปรดระบุ) 

 2.4.3  ความประสงค์ในการยื่นขอจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญา 

  ประสงค์ย่ืนจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา   
(หากเลือกขอ้นี้ ให้จัดท าเอกสารเพื่อยื่นจดทรัพย์สินเพิ่มเติม รายละเอียดตามเว็ปไซต์ http://research.swu.ac.th/ipsri.php) 

  ไม่ประสงค์ย่ืนจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2.5 การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
โครงการวิจัย 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย ดังน้ี 
 ขอเปล่ียนหัวหน้าโครงการวิจัย เป็น  ...........................................  สังกัด ....................................... 
 ขอเปล่ียนชื่อโครงการวิจัย เป็น  (ชื่อเร่ืองใหม่)................................................................................ 
 ขออนุมัติ .....................................................................................................................  (โปรดระบุ) 

เหตุผลการเปล่ียนรายละเอียดโครงการ  (ต้องกรอก) .................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2.6 ขอยุติโครงการวิจัย   ขออนุมัติยุติโครงการวิจัย  
เหตุผลจาก (ตอ้งกรอก) ..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
โดยข้าพเจ้าได้รับเงินทุนวิจัยไปแล้ว ........... งวด  จ านวนเงิน ...................................... บาท  

และข้าพเจ้าขอคืนเงิน (ต้องแนบ ส าเนาใบส าคัญรับเงิน)    

 เต็มจ านวน  เป็นจ านวนเงนิ  .............................  บาท 

 ส่วนที่เหลอื  เป็นจ านวนเงิน  .......................................  บาท   
โดยแนบรายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 

(...)  ผลการด าเนินงานในระยะเวลาที่รับทุน จ านวน 1 ชุด 
(...)  รายงานการใช้จ่ายเงิน (เฉพาะส่วนที่ได้ใช้จ่าย) จ านวน 1 ชุด 

http://research.swu.ac.th/ipsri.php
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 

(ลงชื่อ)……………...……………….. 
(………………....……..……….) 

หัวหน้าโครงการ 

 

(ลงชื่อ)……………..………...……… 
(……...……………….…..……….) 

หัวหน้าภาควิชา 

 

ส าหรับต้นสังกัดของนักวิจัยกรอก 
ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือรองคณบดีท่ีก ากับดูแลด้านงานวิจัย 

กรณีขอเบิกจ่ายเงิน/ส่งผลงาน 
ผลการตรวจสอบ 

  รายงานความก้าวหน้า                                        รายงานวจิัยฉบบัสมบูรณ์ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................................... 

 เห็นชอบ        ไม่เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

ตรวจ/เสนอ 

(ลงชื่อ)……………...……………….. 
(……...…………………………..……….) 

ผู้ประสานงานวิจยั 

 

(ลงชื่อ)……………...……………….. 
(……...………………………..……….) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือรองคณบดี 
ที่ก ากับดูแลด้านงานวิจัย 

 
(……...………………….…..……….) 
(ลงชื่อ)……………..………...……… 

คณบดี/ผู้อ านวยการ 

ส าหรับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  กรอกเท่านั้น 

ผลการตรวจสอบ 

 รายงานความก้าวหน้า         รายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ ์          อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................. 
 ไม่ผ่าน หนังสืออ้างอิง..........................  ให้ด าเนินการแก้ไข  

(  ) ครั้งท่ี 1 หนังสืออ้างอิง  ………….… (  ) ครั้งท่ี 2  หนังสืออ้างอิง  ……….…… 

 ผ่าน    หนังสืออ้างอิง...................................... 
ตรวจ/เสนอ 

 
 เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้า/ผลงานวิจัย 
 อนุมัตกิารเบิกเงนิ จ านวน................... บาท    
 อนุมัติเห็นชอบผลงานโดยไม่เบิกเงนิ  

 อนุมัติขยายเวลาถึง ....................... อนุมตัิเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย    
 อนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการวจิัย         อนุมัติยุติโครงการวิจัย    
 อนุมัต…ิ………………………...……… 

 

(ลงชื่อ)……………..………...……… 
ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
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แบบรายงานความก้าวหน้า  
(โครงการเดี่ยว) 
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แบบรายงานความก้าวหน้า 

โครงการวิจัย  เรื่อง…………………………………………….………….....................……….………..…. 

สัญญาเลขท่ี …………/25…. 

ครั้งที่…..ระหว่างเดือน .………………… พ.ศ………  ถึง เดือน ………………….…พ.ศ……………. 

………………………………….. 

ส่วนที่  1  :  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อโครงการวิจัย  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….................................... 
ภายใต้ชื่อชุดโครงการ (กรณีเป็นโครงการย่อยในชุดโครงการ) 

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

……………………………………………………………………………………………………………….............................. 
ชื่อหัวหน้าโครงการ……...…………………………………………………………………………..……………..…………… 
สังกัด ภาควิชา/คณะ………………………………………………………………………..……..…………………………… 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท์ ……………………………………….……………..โทรสาร…………………….…………………………………… 
E-mail……………………………………………………………………………………….………………………………………… 

2. สาขาวิชาหลัก  : …………………………………………………………………………..……………………………… 

3. ประเภทการวิจัย  พ้ืนฐาน  ประยุกต์  วิจัยและพัฒนา 

4. ระยะเวลาท าการวิจัยตลอดการวิจัย………………ปี  ระหว่างปีงบประมาณ 25…….ถึง 25……… 

5. รายละเอียดระยะเวลาเฉพาะปีปัจจุบัน 
5.1 ตามข้อเสนอโครงการวิจัย เดือน …………….…..พ.ศ. 25…... 
5.2 ได้รับอนุมัตใิห้ท าวิจัย เดือน …………….…..พ.ศ. 25…... 
5.3 เริ่มด าเนินการวิจัยจริง เดือน …………….…..พ.ศ. 25…... 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับระยะเวลาเพื่อท าการวิจัย 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. งบประมาณการวิจัยรวมตลอดโครงการ : 

ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ปีที่ 1  (25…….)   
ปีที่ 2  (25…….)   
ปีที่ 3  (25…….)   
ปีที่ 4  (25…….)   
ปีที่ 5  (25…….)   

รวม   

7. แบ่งงวดการจ่ายเงิน   

งบประมาณท่ีท่านได้รับในปีงบประมาณ 25….. แบ่งงวดการจ่ายเงินออกเป็น…………งวด 

งวดที่ 1 …………………..บาท 
งวดที่ 2 …………………..บาท 
งวดที่ 3 …………………..บาท 

8. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายหลักของการวิจัยเฉพาะปีงบประมาณ………….. : 

8.1 …………………………………………………………………………………………………… 
8.2 …………………………………………………………………………………………………… 

8.3 …………………………………………………………………………………………………… 

8.4 …………………………………………………………………………………………………… 

8.5 …………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าการวิจัย 

1. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
 เป็นไปตามที่เสนอ 
 มีการเปลี่ยนแปลง  (ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง) 

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

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

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

2. ผลการปฏิบัติงาน 
ให้รายงานกิจกรรมที่ได้ท าจริง (ให้รายงานวิธีการ ผลการทดลอง วิจารณ์สรุปผลที่ได้ ) พร้อมทั้ง 
แจกแจงรายละเอียดอย่างชัดเจน หรือแนบหลักฐานรายละเอียดมาประกอบ (เช่น แบบสอบถาม  คะแนน
แสดงคุณภาพเครื่องมือ ผลการวิเคราะห์สารเบื้องต้น เป็นต้น) 

ขั้นตอนการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1.  การเตรียมงานวิจัย / การทบทวนศึกษาเอกสาร
ต่างๆ (เช่น การทบทวนวรรณกรรม,การเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์) 

 

  
2.  ด าเนินงานวิจัย (เช่น การเก็บข้อมูล,ผลการ
ทดลอง ,ผลการสร้ า ง เครื่ องมือ  อุปกรณ์  หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ) 

 

  
3.  การวิเคราะห์ต่างๆ (เช่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
สรุปผลการทดลอง ฯลฯ) 

 

  
  
4.  จัดท ารายงานและเผยแพร่ (เช่น ร่างรายงานวิจัย
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ , ร า ย ง า น วิ จั ย ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์
,Manuscript,Reprint ฯลฯ) 
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3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ (รวมทั้งปัญหาด้าน สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากร การบริหารการวิจัย ฯลฯ ) ในกรณีมีปัญหาและอุปสรรค กรุณาระบุเหตุผลและแผนการ
ด าเนินงานใหม่ พร้อมระบุระยะเวลาเริ่มต้นแผนงานใหม่ 
............................................................................................................................. ..................... 
..................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ .... 
 

แผนงานกิจกรรมเดิม แผนงานกิจกรรมใหม่ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4. ค าแนะน าและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

(………………….………………………..) 
หัวหน้าโครงการ 
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แบบรายงานความก้าวหน้า  
(โครงการชุด) 
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แบบ  รก.........   ล าดับที่............... 
รหัสโครงการ................................ 

แบบรายงานความก้าวหน้า 

ชุดโครงการวิจัย  เรื่อง…………….………………………………………………................………..…. 

สัญญาเลขท่ี …………/25…. 

ครั้งที่…..ระหว่างเดือน .………………… พ.ศ………  ถึง เดือน ………………….…พ.ศ……………. 

………………………………….. 

ส่วนที่  1  :  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อชุดโครงการวิจัย :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อหัวหน้าชุดโครงการ………………………………………………………………………………..…..……………………….. 
สังกัด ภาควิชา/คณะ…………………………………………………………………………..………….……………………….. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท์ ……………………………………….……………………………….…..โทรสาร……….…………………………….. 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ประกอบด้วย………………….โครงการวิจัยย่อย 

ชื่อโครงการวิจัยย่อย  : 

โครงการที่  1 : ……….…………………………………….………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงการที่  2 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

โครงการที่  3 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงการที่  4 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

2. สาขาวิชาหลัก  : ………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ประเภทการวิจัย  พ้ืนฐาน  ประยุกต์  วิจัยและพัฒนา 

4. ระยะเวลาท าการวิจัยตลอดการวิจัย………………ปี  ระหว่างปีงบประมาณ 25…….ถึง 25……… 

5. รายละเอียดระยะเวลาเฉพาะปีปัจจุบัน 

5.1 ตามข้อเสนอโครงการวิจัย เดือน …………….…..พ.ศ. 25…... 

5.2 ได้รับอนุมัติให้ท าวิจัย เดือน …………….…..พ.ศ. 25…... 

5.3 เริ่มด าเนินการวิจัยจริง เดือน …………….…..พ.ศ. 25…... 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเพื่อท าการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. งบประมาณการวิจัยรวมตลอดโครงการ : 

ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ปีที่ 1  (25…….)   
ปีที่ 2  (25…….)   
ปีที่ 3  (25…….)   
ปีที่ 4  (25…….)   
ปีที่ 5  (25…….)   

รวม   

7. แบ่งงวดการจ่ายเงิน  งบประมาณที่ท่านได้รับในปีงบประมาณ 25…แบ่งงวดการจ่ายเงนิออกเป็น……งวด 

งวดที่ 1 …………………..บาท 
งวดที่ 2 …………………..บาท 
งวดที่ 3 …………………..บาท 

8. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายหลักของการวิจัยเฉพาะปีงบประมาณ………….. : 

8.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
8.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่  2  :  ความก้าวหน้าการวิจัย 
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1. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
 เป็นไปตามที่เสนอ 
 มีการเปลี่ยนแปลง  (ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ผลการปฏิบัติงาน 
ให้รายงานกิจกรรมที่ได้ท าจริง (ให้รายงานวิธีการ ผลการทดลอง วิจารณ์สรุปผลที่ได้) พร้อมทั้ง 
แจกแจงรายละเอียดอย่างชัดเจน หรือแนบหลักฐานรายละเอียดมาประกอบ (เช่น แบบสอบถาม  คะแนน
แสดงคุณภาพเครื่องมือ ผลการวิเคราะห์สารเบื้องต้น เป็นต้น) 

ขั้นตอนการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1.  การเตรียมงานวิจัย / การทบทวนศึกษาเอกสาร
ต่างๆ (เช่น การทบทวนวรรณกรรม,การเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์) 

 

  
  
2.  ด าเนินงานวิจัย (เช่น การเก็บข้อมูล,ผลการ
ทดลอง ,ผลการสร้ า ง เครื่ องมือ  อุปกรณ์  หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ) 

 

  
3.  การวิเคราะห์ต่างๆ (เช่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
สรุปผลการทดลอง ฯลฯ) 

 

  
4.  จัดท ารายงานและเผยแพร่ (เช่น ร่างรายงานวิจัย
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ , ร า ย ง า น วิ จั ย ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์
,Manuscript,Reprint ฯลฯ) 

 

  

 

 

3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ (รวมทั้งปัญหาด้าน สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากร การบริหารการวิจัย ฯลฯ) ในกรณีมีปัญหาและอุปสรรค กรุณาระบุเหตุผลและแผนการ
ด าเนินงานใหม่ พร้อมระบุระยะเวลาเริ่มต้นแผนงานใหม่ 
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.................................................................................................................................. ................ 

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

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

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

แผนงานกิจกรรมเดิม แผนงานกิจกรรมใหม่ 
  
  
  
  
  
  
  
  

4. ค าแนะน าและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(…………………………………………..…………..) 
(………………………………………………………..) 

หัวหน้าโครงการ 
 
 

(…………………………………………..…………..) 
(………………………………………………………..) 

หัวหน้าชุดโครงการ 
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7. การส่งรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์และ 
ขออนุมัติเบิกเงนิอุดหนุนวิจัย 

จากทุนวิจัยเงนิรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
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การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขออนมุตัิเบิกเงินอุดหนุนวิจัย  
จากทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร ์

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 
1. แบบฟอร์มการด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  
2. แบบรายงานการใช้เงิน (ภาคผนวก 3) 
3. บทสรุปผู้บริหาร ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 พร้อมไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด  
4. ผู้รับทุนเลือกส่งผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 - Reprint 
 - Manuscript จ านวน 3 ชุด หลังจากตีพิมพ์แล้วให้น าส่ง Reprint จ านวน 3 ชุด 
 - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ถูกต้องพร้อมไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์แนบท้าย  

จ านวน 3 ชุด  
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บทสรุปผู้บริหาร 
ชื่อโครงการ 
 (ภาษาไทย)............................................................................................... ........................... 
 (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ..................................................................................................................................... 
2. .....................................................................................................................................  

ที่มาของการวิจัย  

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

การด าเนินงานและผลงานที่ได้รับจากการวิจัย (โดยสังเขป) พร้อมภาพประกอบ 
.................................................................................................................................. ..........  
………………………………………………………………………………………………………......................................... 

การน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
.................................................................................................................................. .........  
………………………………………………………………………………………………………........................................ 

ผลงานวิจัย/ผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืออ่ืน ๆ ที่ได้จากการท าวิจัย และมี Impact ต่อสังคม, 
ประเทศชาติได้รับประโยชน์อะไร 

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

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัย 
............................................................................................................................. .............  
………………………………………………………………………………………………………........................................ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .............  
………………………………………………………………………………………………………........................................ 

งานวิจัยท่ีคาดว่าจะด าเนินการต่อไป 
............................................................................................................................. .............  
………………………………………………………………………………………………………........................................ 

คณะผู้ท าวิจัย 

1. ชื่อสกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ................................................หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
สังกัด คณะ/สถาบัน/ส านัก....................................................... 

มหาวิทยาลัย................................................................. 
ที่ตั้ง......................................................................... ..... 
โทรศัพท์ที่ท างาน........................................................... 
โทรสาร................................................... ...................... 
 อีเมลล์............................................................. ............. 

2. ชื่อสกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ..................................................  
สังกัด คณะ/สถาบัน/ส านัก........................................................ 

มหาวิทยาลัย.................................................................. 
ที่ตั้ง......................................................................... ...... 
โทรศัพท์ที่ท างาน............................................................   
โทรสาร.......................................................................... 
 อีเมลล์............................................................. ............. 

ทุนสนับสนุน 
ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณ........................................... 
ประจ าปีงบประมาณ..................................................................... 
เริ่มงานวิจัย ปี............................................................................... 
สิ้นสุดงานวิจัย ปี........................................................................... 
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รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 

 

การจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

กรณีที่ผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยต้องจัดการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยขอให้
ด าเนินการส่งรายงานวิจัยตามจ านวนที่ระบุในสัญญารับทุน 

1. ส าหรับสัญญาทุนตั้งแต่ปี 2546 ลงไป  ให้ส่งเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 15 ชุด พร้อม
แผ่นดิสก ์ 

2. ส าหร ับส ัญญาทุนตั ้งแต ่ป ี 2547 -2550 ให ้ส ่ง เอกสารรายงานว ิจ ัยฉบับสมบูรณ์ 5 ช ุด  
และแผ่นบันทึกข้อมูลรายงานวิจัยทั้งเล่ม 10 แผ่น  

3. ส าหรับส าหร ับสัญญาทุนตั ้งแต ่ป ี 2551 ให้ส ่งเอกสารรายง านวิจ ัยฉบับสมบูรณ์ พร้อม 
แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานวิจัยทั้งเล่ม จ านวน 5 ชุด (ให้แนบซีดีติดท้ายเล่มฉบับสมบูรณ์)  

และส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในรายงานจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  และมีรูปแบบรายงานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  

 

1.  ส่วนประกอบตอนต้น 
1. ส่วนปก บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ หน้าประกาศคุณูปการ 
2. สารบัญ (Table of contents) 
3. บัญชีตาราง (List of tables) 
4. บัญชีภาพประกอบ (List of illustrations) 

2. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง 
1. บทที ่1 บทน า (Chapter 1) 
2. บทที ่2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Chapter 2) 
3. บทที ่3 วิธีด าเนินการวิจัย (Chapter 3) 
4. บทที ่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Chapter 4) 
5. บทที ่5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Chapter 5) 

3. ส่วนประกอบตอนท้าย 
1. หน้าบรรณานุกรม (Bibliography) 
2. หน้าภาคผนวก (Appendix) 
3. หน้าภาคผนวกย่อย (Appendix A) 
4. หน้าอภิธานศัพท์ (Glossary) 
5. หน้าประวัติย่อผู้วิจัย (Vita) 



คูม่ืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

- 57 - 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. แบบฟอร์มรายงานผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับทุนวิจัยเงนิรายได้ 
คณะวิทยาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

- 58 - 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที ่ศธ 0519.7.                                           วันที่ 
เรื่อง    ขอส่งผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
                

               ด้วยข้าพเจ้า………………………………………………….สังกัดภาควิชา............................................. 
ได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี…......….ตามสัญญาเลขที่….…..……เพ่ือใช้จ่ายใน
โครงการวิจัย เรื่อง…....…………..…………………………................. เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น…………….…..บาท 
(………………………...…………..……..……) นั้น ข้าพเจ้าขอส่งผลงานตีพิมพ์ของโครงการวิจัยดังกล่าวที่ได้รับทุนวิจัยเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ มาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(ลงชื่อ)……….....…….......………………….. 
  (…………....…..………………........….…….) 
              หัวหน้าโครงการ 

(ลงชื่อ)………….....…..………...……………. 
(……...…….........….…..……………………….) 

          หัวหน้าภาควิชา 
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9. แบบฟอร์มรายงานการน าเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการที่ได้รับทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที ่ศธ 0519.7.                                           วันที่ 
เรื่อง    ขอส่งผลงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการท่ีได้รับทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
                

       ด้วยข้าพเจ้า……………………………………...สังกัดภาควิชา.................................................. 
ได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์  ประจ าปี…….…...ตามสัญญาเลขที่……........... 
เพ่ือใช้จ่ายในโครงการวิจัย เรื่อง....…………………...................................................................…......... 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ………………….…..บาท (……………………………………….……………) นั้น ข้าพเจ้าขอส่งผลงานวิจัยที่
น าเสนอในการประชุมวิชาการหลังจากได้รับทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์มาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 (ลงชื่อ)…………....…...……………………… 
(……………………....…...……………….….) 
           หวัหน้าโครงการ 

(ลงชื่อ)…......…………..………...………….. 
(……...……………………………….……….) 
           หวัหน้าภาควิชา 
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10. การขออนุมัติขยายเวลาการด าเนินงานโครงการ 
ที่ได้รับทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

- 62 - 

 

การขออนุมัติขยายเวลาการด าเนินงานโครงการ 
ที่ได้รับทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร ์

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 
1. แบบฟอร์มการด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  
2. แบบรายงานการใช้เงิน (ภาคผนวก 3) นับแต่สัญญารับทุนมีผลบังคับใช้ 
3. แบบรายงานความก้าวหน้า 
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11.การขอรับทุนพฒันาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร ์
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ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ประกาศการขอรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบณัฑติศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

 
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ส่งใบสมัครการขอรับทุนพร้อมหลักฐานผ่านอาจารย์ เจ้าของวิชา และหัวหน้า

ภาควิชามายังคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ตามแบบฟอรม์) 

 
ฝ่ายวิจัยตรวจสอบคุณสมบตัิตามเง่ือนไขทุนฯ 

                                                                                                                            
 ตรงตามเงื่อนไข  ไม่ตรงตามเง่ือนไข เนื่องจาก 

- คุณสมบัติของผู้รับทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และเง่ือนไข 
 

                                   
คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาการให้ทุนฯ 

                       
เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ 

                           
ฝ่ายวิจัยน าผลการพิจารณาการใหทุ้นฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 

 
คณะกรรมการบรหิารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาอนุมัติทุนฯ 

                                                                                                               
ฝ่ายวิจัยแจ้งหัวหนา้ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้อาจารย์เจ้าของวิชาและนิสติทราบ 

 
นิสิตที่ได้รับทุนท าสัญญาที่ฝ่ายวิจยั 

 

เสร็จสิ้นการรับทุน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   
ที ่ ศธ 0519.7.                                            วันที ่
เรื่อง    ขอสมัครทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
งบประมาณ ...... 
 

เรียน   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
                

ด้วยข้าพเจ้า……………………………………………………..รหัสนิสติ......................................                         
หลักสูตร ...............................มีความประสงค์ขอสมัครทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ..............  ส าหรับนิสิตช่วยสอนวิชา  
………………………………………………….…......……………………………………………………………………………… 
โดยมี  ………………………..เป็นอาจารย์ประจ ารายวิชา พร้อมกันนี้ได้แนบใบสมัครและหลักฐานการสมัครเพ่ือ
ขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าวมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ) ……………….....……………….. 
(…………………………....……..…….) 

อาจารย์ประจ ารายวิชา 

……../…………/…….. 

          (ลงชื่อ)  ………………………...……………….. 
                  (…………………....……..…….) 

             ผู้สมัคร 
              ….../…………/…….. 

 

(ลงชื่อ) ……………….....……………….. 
(…………………………....……..…….) 

ประธานหลักสูตร .......... 

 

(ลงชื่อ) ……………...…………….………….. 
       (……….…………………....……..…….) 

          หัวหน้าภาควิชา 
           ….../…………/…….. 
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รูปถ่ายขนาด 
1 น้ิว 

 

เลขที่............................/............................. 

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี งบประมาณ ...... 

ชื่อ-นามสกุล......................................................... ....................................................... 
รหัสประจ าตัว................................................................................................................ 
สาขาวิชา............................................... ภาควิชา.......................................................... 
ชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
(ภาษาไทย) ……………………………………….……………………………………………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………….. 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ….………………………………………………………........……………….. 
นอกจากสมัครขอรับทุนนี้แล้ว ขณะนี้ก าลังด าเนินการขอทุนสนับสนุนการท าปริญญานิพนธ์หรือได้รับ
ทุนสนับสนุนการท าปริญญานิพนธ์จากแหล่งทุนอ่ืน คือ(โปรดระบุ)……………….… 
………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………....… 
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………….…………………….......................................................................  
…………………..……………………….……………………......................................................................
โทรศัพท์……….……………………………………………….……….e-mail……………………………....…………….                
รายละเอียดของงบประมาณที่เสนอขอ  
  รายการ             จ านวนเงิน (บาท) 
 1. หมวดค่าใช้สอย 
  1.1 ค่าเดินทาง       ……………….. 
  1.2 ค่าถ่ายเอกสาร      ……………….. 
  1.3 ………………………………………     ……………….. 
  1.4 ……………………………………..     ……………….. 
  1.5 ……………………………………..     ………………..  
  1.6 ……………………………………..     ……………….. 
 2. หมวดค่าวัสดุ/ สารเคมี 
  2.1 ………………………………………     ……………….. 
  2.2 ……………………………………..     ……………….. 
  2.3 ……………………………………..     ………………..  
  2.4 ……………………………………..     ……………….. 
  2.5 ……………………………………..     ………………..  
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รายการ      จ านวนเงิน (บาท) 
 3. อ่ืนๆ 
  3.1 ………………………………………     ……………….. 
  3.2 ……………………………………..     ……………….. 
  3.3 ……………………………………..     ………………..  
  3.4 ……………………………………..     ……………….. 
  3.5 ……………………………………..     ………………..  
  3.6 ……………………………………..     ……………….. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...........................................(.............................................................................) 
หลักฐานที่น ามาสมัคร (ต้องส่งหลักฐานที่น ามาสมัคร ครบทั้ง 3 หลักฐาน หากหลักฐานที่น ามาสมัครไม่สมบูรณ์ 
ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณารับทุน) 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต 
    ส าเนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อแล้ว พร้อมแผ่นดิสก์ 
    ส าเนาค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา................. 
 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
                                                                (....................................................................)         
                                                                                         ผู้สมัคร 
                                                                                   ….../…………/…….. 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................... 

      (...................................................................)         
                                                                           อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
                                                                                    ….../…………/…….. 
                                                             ลงชื่อ.................................................................... 
                                                                  (...................................................................)         
                                                                                    หัวหน้าภาควิชา 
                                                                                   ….../…………/…….. 
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13. สัญญาการรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  
นิสิตระดับบัณฑิตศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ 
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สัญญาการรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ ...... 
       เขียนที่   คณะวิทยาศาสตร ์
       วันที่........ เดือน ........... พ.ศ..............  

ข้าพเจ้า..........................รหัสประจ าตัว...............สาขาวิชา..................ภาควิชา.......................                   
ชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รบัการอนุมัติจากบัณฑติวิทยาลยั 
(ภาษาไทย).............................................................................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................ 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ......................................................................................................... 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ............................................................................................................................ 
โทรศัพท์ที่บ้าน............................ โทรศัพท์มือถือ.........................................อีเมล์. .............................ได้รับทุน
สนับสนุนการท าปริญญานพินธ์ส าหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ...... โดยมีเงื่อนไข และข
อผูกพันดังต่อไปนี้ 
 

1. นิสิตตองระบุในปริญญานิพนธ์ด้วยวาไดรับทุนสนับสนุนการท าปริญญานิพนธส าหรับนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาจากงบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร ประจ าป 7 (this work was partially funded by the 
Faculty of  Science, Srinakharinwirot University)  

2. นิสิตตองเสนอผลงานหรือผลงานต้องไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับตามเกณฑของ
บัณฑิตวิทยาลัย และตองระบุในผลงานดวยวาไดรับทุนสนับสนุนการท าปริญญานิพนธส าหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
จากงบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร ประจ าป 7 (this work was partially funded by the Faculty of  
Science, Srinakharinwirot University)  

3. นิสิตต้องส่งส าเนาผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ และแผ่นดิสก์ข้อมูลปริญญานิพนธ์ให้ฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 1 ชุด 

 

สัญญานี้ท าขึ้นไว้ 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ถือไว้ 1 ฉบับ และนิสิตถือไว้ 1 ฉบับ นิสิต
ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 

ลงนาม.................................  นสิิตผู้ได้รบัทุน   ลงนาม .........................  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
         (...................................)                         (...................................)                        
ลงนาม................................... พยาน             ลงนาม............................รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
          (...................................)                        (...................................)                        
                                                           ลงนาม................................  คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
                                                                (...................................)           
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14. ตัวอย่างบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ และปัญหาพิเศษ 
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ฝ่ายวิจัยได้ท าการรวบรวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ และปัญหาพิเศษ จากภาควิชาต่างๆ เป็น
ประจ าทุกปีในเดือนเมษายน เพ่ือจัดท าหนังสือรวบรวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์และปัญหาพิเศษคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 
 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอของทานตะวัน 
 
โดย  นายทรงกรด นามสมมุต ิ
ภาควิชา  ชีววิทยา 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สมหมาย มีโชค 

 
ดอกทานตะวัน (Hellanthus annus L.) เป็นพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่งของโลก เพราะใช้

เมล็ดในการผลิตน้ ามัน จึงท าให้มีการพัฒนาวิธีการเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาดการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้จ านวนมาก ในการศึกษาใช้เอ็มบริโอขนาด    0.5-10 มิลลิเมตร ของ
ทานตะวันสายพันธุ์ EC 68414, CO 2, CO 3, CO 4 และ 234  มีการควบคุมปัจจัยต่างๆ ดังนี้คือ ความเข้มข้นของ
น้ าตาล 30-240 กรัม/ลิตร แหล่งของคาร์โบไฮเดรต (กลูโคส ซูโครส มอลโทส) ความเข้มข้นของวุ้น 0.2-1.0 เปอร์เซ็นต์  
อาหารของ MS, Gamborg, Nitsch, White ควบคุมช่วงการให้แสง และอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 20-36 องศาเซลเซียส 
นอกจากน้ียังมีการให้สาร 2,4-D, 2,4-D+kinetin, BA+NAA ผลการทดลองพบว่า ปัจจัยที่ทดลองทุกอย่างมีผลต่อการ
เจริญพัฒนาของเอ็มบริโอ ยกเว้นช่วงแสง นอกจากปัจจัยที่ท าให้เอ็มบริโอสามารถเจริญพัฒนาได้ดีคือ สูตรอาหารของ 
Gamborg  ความเข้มข้นของน้ าตาลในช่วง 120-210 กรัมต่อลิตร ความแข็งของวุ้นช่วง 0.8-1.0 เปอร์เซ็นต์ ขนาดของ
เอ็มบริโอ 0.5-2.0 มิลลิเมตร และอุณหภูมิช่วง 28-32 องศาเซลเซียส สารอาหารดังกล่าวเมื่อเติม  2,4-D จะท าให้เกิด
การพัฒนาของเอ็มบริโอ BA+NAA จะกระตุ้นให้เกิดต้น  ส่วน 2,4-D+kinetin ไม่ช่วยท าให้เกิดผลใดๆ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cordia New 16 pt. ตัวหนา 

Cordia New 16 pt.  

2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

2.5 ซม. 2.5 ซม. 



คูม่ืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

- 74 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. การขอรับทุนสนับสนุนการจดอนสุิทธิบัตร/สทิธิบัตร 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
  

  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของ
คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์จึงได้
จัดสรรเงินรายได้จ านวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร โดยมีเกณฑ์การขอรับทุน
ดังนี้ 

    

1.  หลักเกณฑ์การจ่าย 
 1.1   อนุสิทธิบัตร ชิ้นงานละไม่เกิน 2,500 บาท 
 1.2   สิทธิบัตร ชิ้นงานละไม่เกิน 10 ,000 บาท 

 2.  การขอรับทุน 
2.1  ผู้ขอรับทุนสามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุน 1 ชิ้นงาน ต่อ 1 ทุน  
2.2  ผู้ขอรับทุนสามารถสมัครขอรับทุนผ่านภาควิชา และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์                            
  ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยแนบหลักฐานคือ ส าเนาใบอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
  จ านวน 2 ชุด 
2.3 ชิ้นงานที่สามารถขอรับทุนได้จะไม่รวมชิ้นงานที่อยู่ในกระบวนการขอยื่นจด 
 การคุ้มครองฯ 
2.4 กรณีที ่อน ุส ิทธ ิบ ัตรและสิทธ ิบ ัตรก ่อให ้เก ิดรายได ้ มหาว ิทยาล ัยต ้องได ้ร ับ

ผลประโยชน์ตามระเบียบฯ การจัดสรรประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2551 (คณะวิทยาศาสตร์) 

 

ประกาศ  ณ  วันที่                  พ.ศ. 2558 
                                  
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์)     
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
 ประธานคณะกรรมการบริหารการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที ่ศธ 0519.7.0../                                            วันที ่
เรื่อง   ขอสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ด้วยข้าพเจ้า............................................................  สังกัด................................. ประสงค์ขอสมัคร
รับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ.................. โดยขอส่งหลักฐาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาการรับทุน คือ ส าเนาใบอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร จ านวน 2 ชุด มาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

            (ลงชื่อ)  ……………...…….…………..……….. 
      (………..…………………....……..…….) 

    ผู้สมัคร 
     ….../…………/…….. 

   (ลงชื่อ) ……………………….....……………….. 
     (……………….…………....……..…….) 

          หัวหน้าภาควิชา 
           ….../…………/…….. 
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13. การขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสาร 
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 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 เรื่อง การขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสาร 
 ประจ าปีงบประมาณ  2558 

 
 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย จึงได้จัดสรรเงินรายได้จ านวนหนึ่งส าหรับ การ
ขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

 1.  หลักเกณฑ์การจ่าย 
  บทความวิชาการ เรื่องละไม่เกิน 400 บาท 
 

  2.  การขอรับทุน 
  2.1 ต้องเป็นบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ  

                ระดับชาติ จะต้องเป็นวารสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) หรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับชาติ 

  ระดับนานาชาต ิจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่ กพร. รับรอง หรือหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน 

 2.2  ต้องเป็นบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปีปฏิทิน                             
นับจากปีปัจจุบัน 

 2.3  ต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ หรือรางวัลการตีพิมพ์จากมหา- 
วิทยาลัย หรือแหล่งทุนอื่นๆ 

 2.4  ผลงานต้องไม่มาจากการดัดแปลงหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

 2.5  ผู้ขอรับทุนสามารถสมัครขอรับทุนผ่านภาควิชา และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยแนบหลักฐานคือ ส าเนาบทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (reprint) จ านวน 2 ชุด กรณีที่อยู่ระหว่างการ
ตีพ ิมพ ์ให ้ส ่งส า เนาต ้นฉบ ับที ่อยู ่ระหว ่า งการพิจารณาต ีพ ิมพ ์เผยแ พร่ 
(manuscript) ที่ได้รับการรับรองแล้ว จ านวน 2 ชุด 
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2.6 ผลการพิจารณาการขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารที่
ไ ด ้ร ับ ก า ร ต ัด ส ิน โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ว ิจ ัย ค ณ ะ ว ิท ย า ศ า ส ต ร ์แ ล ะ
กรรมการบริหารการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ  ณ  วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      _______________________________________________________ 
ที ่ ศธ 0519.7.  ______________________วันที่ _____________________________ 
เรื่อง    ขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......... 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ด้วยข้าพเจ้า………………………………………..…อาจารย์ประจ าภาควิชา...................... ประสงค์ขอ
สมัครรับทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... ของบทความ
วิชาการ เรื่อง “…………………………….………………………………………………….”โดยบทความดังกล่าวข้างต้นได้รับ
การตอบรับให้ตี พิมพ์ในวารสาร…... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
เล่มที่ ...........  ปีที่ ........  ฉบับที่ ..........  หน้าที่ ............... เดือน ..................... ปี พ.ศ. ........ ........ ซึ่งเป็น
วารสาร  ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล................................................ 

ในการนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอส่งหลักฐาน คือ  

 ส าเนาบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (reprint) จ านวน 2 ชุด 
 กรณีท่ีอยู่ระหว่างตีพิมพ์ให้ส่งส าเนาต้นฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ 

(manuscript) ที่ได้รับการรับรองแล้ว จ านวน 2 ชุด 

และขา้พเจ้าขอรับรองว่า  

 บทความดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปีปฏิทิน นับจากปีปัจจุบัน 
 ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ หรือรางวัลตีพิมพ์จากมหาวิทยาลัย หรือแหล่ง

ทุนอ่ืนๆ จากบทความดังกล่าว 
  บทความดังกล่าวต้องไม่มาจากการดัดแปลงหรือคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 (ลงชื่อ)……………...…………….……….. 
   (……………………....……....……….) 

ผู้ขอรับทุน 
….../…………/…….. 

  

(ลงชื่อ)…………….……..………...……… 
(……...…..……………….…..……….) 

หัวหน้าภาควิชา 
….../…………/…….. 
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14. ภาคผนวก 
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14.1 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนวิจัย 
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14.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง การรับและจา่ยเงินอุดหนุนวิจัย 
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14.3 กรอบวิจัยคณะวิทยาศาสตร ์
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14.4 แบบรายงานการใช้เงิน 
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สัญญาเลขที ่..…………/25.............. 
รายงานการเงิน  งวดที่ ……. 

ตั้งแต ่ วันที่ ………เดือน…….……..…..พ.ศ………..ถึง วันที่ ………เดือน…….……..…..พ.ศ……….. 
 

1. ชื่อ โครงการ…………….................................................................................................................................. 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการ……………………................…สังกัด ภาควิชา/คณะ.............................…………….…… 

3.   ได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภท  
 (    ) เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าป ี…......…   
(    ) เงินรายไดม้หาวิทยาลัย ประจ าปี …..…....   
(    ) เงินรายไดค้ณะ/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์/วิทยาลัย .............................. ประจ าปี …....…        

เป็นจ านวนทั้งสิ้น…...........………..บาท (…...........…………………….) โดยใช้จ่ายไปแล้วดังนี้ 
 

รายการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ (บาท) 
(1) 

ได้รับจัดสรรตลอด
โครงการ(ต้องระบุ

ตรงกับข้อเสนอท้าย
สัญญา) 

(2) 
 ค่าใช้จ่ายสะสม

จากรายงาน 
ครั้งก่อน 

(3) 
ค่าใช้จ่ายใน
งวดปัจจบุัน 

(4 ) = (2)+(3) 
  รวมรายจา่ย

สะสมจนถึงงวด
ปัจจุบัน 

(5) = (1)-(4) 
คงเหลือ 

ค่าตอบแทน      
-  ค่าตอบแทนผู้ช่วยวจิัย      
-  ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวจิัย      
-  ค่าตอบแทนคณะผู้วิจยั      
-  ค่าตอบแทนผู้ถูกทดลอง/ผู้ให้ข้อมูล      
-  ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ      
- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ      
-  ค่าอื่นๆ (ระบุ)      
      
ค่าใช้สอย  ประกอบด้วย      
-  ค่าจ้างบันทึกขอ้มูล      
 -  ค่าจ้างเหมาพิมพ์แบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบวัด      
 -  ค่าจ้างเหมาพิมพ์รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์      
 -  ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์/แปลผลข้อมูล      
 -  ค่าจ้างส าเนาแบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบวัด      
-  ค่าจ้างส าเนาเข้าปกเย็บเล่มรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์      
   -  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปเก็บข้อมูล      
 -  ค่าอื่นๆ (ระบุ)      

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

แบบรายงานการใช้เงนิ 
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(1) 
ได้รับจัดสรรตลอด

โครงการ(ต้องระบุตรง
กับข้อเสนอท้าย

สัญญา) 

(2) 
 ค่าใช้จ่ายสะสม

จากรายงาน 
ครั้งก่อน 

(3) 
ค่าใช้จ่ายในงวด

ปัจจุบัน 

(4 ) = (2)+(3) 
  รวมรายจา่ย
สะสมจนถึงงวด

ปัจจุบัน 

(5) = (1)-
(4) 

คงเหลือ 

   -  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปเก็บข้อมูล      
 -  ค่าอื่นๆ (ระบุ)      
      
ค่าวัสดุ  ประกอบด้วย      
      
ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย      
      
รายจ่ายอ่ืนๆ  ประกอบด้วย      
      

รวมทั้งสิ้น      

 
จ านวนเงินที่ได้รับและจ านวนเงินคงเหลือ 

 

จ านวนเงินที ่"ได้รับ" 
งวดที่ 1          ____________ บาท เมื่อ ……….. (ระบุ วัน เดือน ปี) 
รวม    (A)   บาท  

 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จนถึงปัจจุบัน 

งวดที่ 1      ยอดรวมช่อง (2)   ____________ บาท เมื่อ ……….. (ระบุ วัน เดือน ปี) 
งวดที่ 2       ยอดรวมช่อง (3)  ____________ บาท เมื่อ ……….. (ระบุ วัน เดือน ปี) 
รวม       ยอดรวมช่อง (4) (B)   บาท  

 
จ านวนเงินคงเหลือ จากที่รับไป 
    (A)-(B)    บาท 
  
ตรวจ/เสนอ (ลงชื่อ)…...……… (ลงชื่อ)…..………………  (ลงชื่อ)…..……………  (ลงชื่อ)…..…………… 
(…………………………….………….)  (…………………..…………)   (……………….………….)  (………………....……….) 

        ผู้ประสานงานวิจยัตรวจสอบ     หวัหนา้โครงการ                   หวัหนา้ภาควิชา                       คณบด ี
      ….../…………/……..   ….../…………/……..     ….../…………/……..   ….../…………/…….. 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: 1. การท ารายงานการใช้จ่ายเงินครั้งสุดท้าย 
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1.1  กรณีที่เป็นกำรท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินคร้ังสุดท้ำย เพื่อประกอบกำรส่งผลงำนวิจัย
ฉบับสมบูรณ ์ ขอให้ท่ำนระบุคำ่ใช้จ่ำย ที่จะต้องจ่ายภำยหลังจำกที่รับเงินงวดวิจัยงวดสุดทำ้ย ในช่องค่ำใช้จำ่ยในงวด
ปัจจุบนั ทั้งนี้รำยกำรดังกล่ำวตอ้งม ีใบแจ้งหนี้/ใบเสนอรำคำ/ใบระบุค่ำใช้จ่ำยที่จะต้องจำ่ยเรียบร้อยแล้ว 
                 2. เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินงวดวิจัย ของมหาวิทยาลัย 
   2.1  กรณีที่ท่ำนได้รับเงินงวดวิจัยไปแล้ว มำกกว่ำ ค่ำใช้จ่ำยรวมตลอดโครงกำรวิจัย  หรือ
มีเงินคงเหลือจำกกำรวิจัย จะต้องด ำเนินกำรส่งคืนเงินเหลือจ่ำยที่กองคลัง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อน  แล้วจึง
แนบใบส ำคัญรับเงิน (เงินคงเหลือจำกกำรวิจัย) มำประกอบกับรำยงำนกำรใช้จ่ำย เงินงวดสุดท้ำย 
       2.2  กรณีที่ค่ำใช้จ่ำยตลอดโครงกำรวิจัย มียอดต่ ำกว่ำวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร  
ฝ่ำยวิจัยจะเสนออนุมัติเบิกเงินงวดสุดท้ำย ตำมจ ำนวนเงินที่ท่ำนยังไม่ได้รับ  โดยไม่เกินวงเงินค่ำใช้จ่ำยตลอดโครงกำร
เท่ำนั้น 
     3.  file นี ้ตั้งสูตรการค านวณ  ยอดเงินรวม ด้านลา่งให้อัตโนมัติ  ดังนั้นหากไม่ต้องการใช้สตูร 
ขอให้ลบสูตรที่ตั้งไว้ออกจาก แต่ละ Cell ที่มีตัวเลข 0  ใน Excel ก่อนกรอกข้อมูล 
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14.5 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย 
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงการเด่ียว (แบบ ว-1ด) 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ                      แบบ ว-1ด 
 

ตัวอย่างแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ 

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

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  การคัดแยกและการจัดจ าแนกชนิดเช้ือราเอนโดไฟท์ที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพได้จากพืชสมุนไพรเถาย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) 

 (ภาษาอังกฤษ)  Isolation and Identification of Endophytic Fungi Producing Bioactive 
Compound Isolated from Yanang (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) Medicinal 
Plant 

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

ส่วน ก   : ลักษณะโครงการวิจัย               

            โครงการวิจัยใหม่         

              โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา….ปี ปีนี้เป็นปีท่ี….. รหัสโครงการวิจัย..…….....….. 
I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน  พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

  - ระบุความส าคัญกับเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  
   กำรพัฒนำคุณคำ่ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และภูมิปญัญำท้องถิน่  

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  (พ.ศ. 2551-
2554) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์  และ 1 แผนงานวิจัยที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 
- ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 

- กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1 สร้ำงมูลค่ำผลผลติทำงกำรเกษตรและประมง และกำรพัฒนำศักยภำพในกำร
แข่งขันและกำรพึ่งพำตนเองของสินค้ำเกษตรและประมง 

- แผนงำนวิจัยที่ 6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรผลิตอำหำรปลอดภัย  
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเร่ืองท่ีควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์

การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)  
  กลุ่มเรื่อง 6 กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรเพื่อกำรส่งออกและลดกำรน ำเข้ำ 

IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อที่มี
ความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4) 

   นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก: เรื่อง - 
นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของรัฐบาล:  
นโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 1) ภำคเกษตร 1.5) ส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร  

 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554) 
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ส่วน ข: องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย 
 
1. ชื่อโครงการวิจัย 

ภาษาไทย การคัดแยกและการจัดจ าแนกชนิดเช้ือราเอนโดไฟท์ที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้จากพืช
สมุนไพรเถาย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels)  

ภาษาอังกฤษ Isolation and Identification of Endophytic Fungi Producing Bioactive Compound Isolated 
from Yanang (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) Medicinal Plant  

 

2. คณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย: 
ช่ือ-นามสกุล:  
บทบาทในการท าวิจัย : บริหารโครงการ ด าเนินงาน และสรุปวิเคราะห์ผลการวิจัย รวมทั้งเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ ์  
 สัดส่วนในการท าวิจัย:   100% 

 

3. ประเภทของงานวิจัย 
 โครงการวิจัยใหม่ 
 

4. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาท่ีท าการวิจัย   
 สาขาเกษตรและชีววิทยา 
 

5. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
 Endophyte, Bioactive compound, Ribosomal DNA 
 

6. ความส าคัญ และที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 
 ปัจจุบันการศึกษาหาแหล่งผลิตยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ๆ ในธรรมชาติได้มีการ
ศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง เช่น ในพืชสมุนไพรและจุลินทรีย์ โดยเฉพาะการศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นเอนโดไฟท์ (Endophyte) 
ได้แก่ แบคทีเรีย เช้ือรา และสเตรปโตมัยซีส ซึ่งสามารถเจริญอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชบริเวณใบ ล าต้น กิ่ง และราก โดยไม่
ก่อให้เกิดโรคกับพืช (Petrini, 1992) ส่วนการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเอนโดไฟท์นั้นได้รับความสนใจอย่างมาก
โดยเฉพาะเช้ือราที่เป็นเอนโดไฟท์เนื่องจากเช้ือราเป็นจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายสูงซึ่งคาดว่ายังมีอีกหลายชนิดที่ไม่ถูกค้นพบ 
และยังสามารถสร้างสารทุติยภูมิ (Secondary metabolite) ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพได้ เชื้อราเอนโดไฟท์นี้บางชนิดสามารถสร้าง
สารออกฤทธิ์ท าให้พืชต้านทานต่อพยาธิไส้เดือน (Nematode) (Kimmons, Gwinn, and Bernard, 1990; Strobel, 2003) 
ต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช (Strobel, 2003) และ ต้านทานต่อเชื้อราโรคพืชได้ (Christensen, 1996)  
 
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า เอนโดไฟท์เป็นแหล่งผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส าคัญหลายชนิด (Schulz et al., 2002; 
Strobel et al., 2002) ซึ่งน าไปสู่การค้นพบสารประกอบชนิดใหม่ๆ ที่เช้ือราผลิตขึ้นได้อีกด้วย (Whalley and Edwards, 
1999; Isaka et al., 2001; Boonphong et al., 2001; Chinworrungsee et al., 2001; 2002) ในการศึกษาแยกเอนโด
ไฟท์จากพืชหลายชนิดพบว่าเช้ือที่ได้เป็นเช้ือราซึ่งจัดอยู่ในสกุล  Xylaria, Daldinia, Phomopsis, Colletotrichum, 
Pestalotiopsis และ Guignardia  เป็นต้น (Rodrigues, 1994; Mekkamol, 1998; Photita et al., 2001) และพบว่าเอน
โดไฟท์ที่แยกได้จากพืชหลายชนิดเป็นเช้ือราที่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้อย่างชัดเจน เช่น ในพืช Quercus, Fagus, Betula, 
Corylus, Alnus, Acer, Rhizophora, Bruguiera, Avicennia, Pinus, Picea, Nicotiana, Manilkara, Tectona grandis 
L.f. (ต้นสัก), Samanea saman Merr. (ต้นกล้วย), Amomum siamense, ต้นไผ่ และ กล้วยไม้ (Brunner and Petrini, 
1992; Pereira, Azevedo and Petrini, 1993; Lodge et al., 1996; Bayman et al., 1997; Bayman et al., 1998; 
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Mekkamol, 1998; Charesprasert 2001; Lumyong et al., 2000) เนื่องจากเชื้อราเอนโดไฟท์เมื่อเจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ
ในห้องปฏิบัติการจะสร้างระยะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้น (Anamorph stage) แต่ไม่สามารถสร้างระยะสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ (Teleomorph stage) ที่สมบูรณ์ได้ ท าให้ไม่สามารถระบุชนิดของเช้ือราเอนโดไฟท์ที่มีความใกล้เคียงกันได้อย่าง
ถูกต้องโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐาน ดังนั้นการน าเอาเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลโดยการหาล าดับนิวคลีโอไทด์มาช่วยในการ
แก้ปัญหาการระบุชนิดของเช้ือราเอนโดไฟท์ที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ โดยเลือกศึกษาเช้ือราที่แยกได้จากเถา
ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านไทย มีสรรพคุณทางยาในการลดไข้ และมีฤทธิ์ต้าน
โรคมาลาเรีย (Saiin and Markmee, 2003) ซึ่งยังไม่มีรายงานการศึกษาเช้ือราเอนโดไฟท์จากพืชชนิดนี้มาก่อน การศึกษาเช้ือ
ราเอนโดไฟท์ที่สามารถผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งอาจจะน าไปสู่การค้นพบสารประกอบชนิด
ใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต    
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1) เพื่อคัดแยกเช้ือราเอนโดไฟท์บริสุทธิ์จากส่วนใบและรากของเถาย่านางที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ได้  
2) เพื่อจัดจ าแนกชนิดของเช้ือราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ได้โดยวิธีทางสัณฐานและวิธีทางชีววิทยา

โมเลกุล 
 

8. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 เถาย่านางท่ีมีใบและรากแข็งแรงสมบูรณ์จะถูกน ามาแยกเช้ือราเอนโดไฟท์โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เหมาะสม เช้ือราจะ
ถูกแยกให้บริสุทธ์ิและน ามาทดสอบความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ชนิด
อื่นๆ จากนั้นคัดเลือกเชื้อราที่มีคุณสมบัติดงักล่าวมาศกึษาเพื่อการระบุชนิดโดยวิธีทางสัณฐาน เช่น ลักษณะการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศและวิธีทางชีววิทยาโมเลกุลโดยการหาล าดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนของ Ribosomal DNA (rDNA) และ/หรือ ยีนที่
ควบคุมการสร้างโปรตีนต่างๆ ข้อมูลของล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้จะถูกน าไปเทียบเคียงกับฐานข้อมูลใน GenBank Database 
(USA), EMBL Nucleotide Sequence Database (Europe) และ DNA Database of Japan (DDBJ; Japan) เพื่อการระบุ
ชนิด ส่วนเชื้อราบริสุทธ์ิที่ได้จะถูกเก็บรักษาเพื่อการใช้ประโยชน์ เช่น การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารออกฤทธิ์ดังกล่าว
ต่อไป 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง  
 9.1 บทบาทของเช้ือราเอนโดไฟท์ 
 ปัจจุบันการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนั้นได้มีการท าวิจัยกันอย่างกว้างขวางในพืชสมุนไพรและจุลินทรีย์ 
โดยเฉพาะเช้ือจุลินทรีย์เอนโดไฟท์ (Endophyte) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญได้ในเนื้อเยื่อพืช ทั้งในส่วนของใบ กิ่ง 
ล าต้น และราก โดยไม่ก่อโรคให้กับพืช ได้แก่ แบคทีเรีย เช้ือรา และ สเตรปโตมัยซีส (Petrini, 1992) โดยอยู่ร่วมกับพืชแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน (Mutualistic symbiosis) เชื้อเอนโดไฟท์ได้รับความสนใจอย่างมากในการศึกษาเอนไซม์และสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพโดยเฉพาะเช้ือราที่เป็นเอนโดไฟท์เนื่องจากเช้ือราเป็นจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายสูงซึ่งคาดว่ายังมีอีกหลาย
ชนิดที่ไม่ถูกค้นพบ ทั้งยังสามารถสร้างสารทุติยภูมิ (Secondary metabolite) ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพได้ เช้ือราเอนโดไฟท์นี้
สามารถแยกได้จากเนื้อเยื่อพืชโดยเพาะเลี้ยงได้บนอาหารที่เหมาะสม บางชนิดสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ท าให้พืชต้านทานต่อ
พยาธิไส้เดือน (Nematode) (Kimmons et al., 1990; Strobel, 2003) ต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช (Strobel, 2003) และ 
ต้านทานต่อเช้ือราโรคพืชได้ (Christensen, 1996) นอกจากน้ียังมีรายงานว่าเอนโดไฟท์เป็นแหล่งผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ
ที่ส าคัญหลายชนิด (Schulz et al., 2002; Strobel et al., 2002) ซึ่งน าไปสู่การค้นพบสารประกอบชนิดใหม่ๆ ที่เช้ือราผลิต
ได้อีกด้วย (Whalley and Edwards, 1999; Isaka et al., 2001; Boonphong et al., 2001; Chinworrungsee et al., 
2001; 2002)  



คูม่ืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

- 103 - 

 ในการแยกเช้ือราเอนโดไฟท์ได้มีการศึกษาในพืชหลายชนิด เช่น พบว่าเช้ือราส่วนใหญ่ที่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม 
Xylariaceae โดยเฉพาะสกุล Xylaria (Rodrigues, 1994; Mekkamol, 1998; Photita et al., 2001) นอกจากนี้ยังพบเช้ือรา
ในกลุ่ม Phomopsis, Colletotrichum, Pestalotiopsis และ Guignardia ซึ่งเป็นเอนโดไฟท์ในกล้วยไม้ ต้นก่อ อบเชย ปาล์ม และ
สัก อีกด้วย (เลขา มาโนช และคณะ, 2003) ส่วนการศึกษาในพืชสมุนไพร เช่น ต้นอบเชย ชมพูพันธ์ทิพย์ จันทน์เทศ ฝาง พบว่าเช้ือ
เอนโดไฟท์ Muscodor albus สายพันธุ์ MFC2 สามารถสร้างสารทุติยภูมิที่เป็นก๊าซยับยั้งเช้ือราที่ก่อโรคในเมล็ดข้าวได้ และเช้ือรา
เอนโดไฟท์ TRL2 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ Phytophthora palmivora ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่า โคนเน่าใน
ทุเรียนได้ (Sopalun et al., 2003) เช้ือราเอนโดไฟท์ Phomopsis sp. strain E02018 ที่แยกได้จากต้นทองหลางแดง 
(Erythrina crista-galli) สามารถสร้างสาร Phomal ซึ่งเป็นสารประกอบชนิดใหม่ มีฤทธิ์ลดการอักเสบ และยับยั้งจุลินทรีย์ได้
หลายชนิด เช่น Micrococcus luteus, Mycobacterium phlei, Escherichia coli K12, Candida glabrata, Candida 
krusei, Fusarium fujikuroi และ Fusarium oxysporum เป็นต้น (Weber et al., 2004) ซึ่งโครงการวิจัยนี้สนใจศึกษาเช้ือ
ราเอนโดไฟท์จากพืชสมุนไพรเถาย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านไทย มีลักษณะเป็นเถา 
ใบเดี่ยวขอบใบเรียบ ดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองอ่อน นิยมน าใบมาต าและคั้นน้ าปรุงอาหาร เช่น ซุปหน่อไม้ แกงขี้เหล็ก แกงขนุน 
และแกงบุก เป็นต้น สรรพคุณทางยาพบว่าเมื่อน ารากมาต้มกับน้ าดื่มสามารถลดอาการไข้ ส่วนใบใช้ถอนพิษ นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยที่ศึกษาสารสกัดจากรากเถาย่านางพบว่าเป็นสารในกลุ่ม Alkaloids ซึ่งมีฤทธิ์ต้านโรคมาลาเรียได้ (Saiin and 
Markmee, 2003) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีรายงานการศึกษาเช้ือราเอนโดไฟท์จากพืชชนิดนี้มาก่อน ซึ่งการศึกษาเช้ือราเอนโด
ไฟทท์ี่สามารถออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากสามารถเพาะเลี้ยงเช้ือให้บริสุทธ์ิในปริมาณที่มาก
เพื่อการผลิตสารออกฤทธ์ิในปริมาณสูงได้ 
 

 9.2 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อราเอนโดไฟท์  
 ในการศึกษาเพื่อการระบุชนิดของเช้ือราเอนโดไฟท์นั้นยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบัน เนื่องจากการจัดจ าแนกชนิดของ
เชื้อราโดยทั่วไปอาศัยลักษณะทางสัณฐานของระยะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและระยะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นหลัก 
แต่เช้ือราเอนโดไฟท์เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือพบว่าไม่สามารถเจริญสร้างระยะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่สมบูรณ์ได้ 
ท าให้ไม่สามารถจัดจ าแนกเพื่อการระบุชนิดได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเช้ือราเอนโดไฟท์ที่สามารถผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ
ได้นั้นการระบุชนิดให้ถูกต้องมีความส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป และเพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
ด้วยเหตุนี้การน าเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลมาช่วยในการระบุชนิดน่าจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่ าวได้ ยีนที่มีรายงานว่า
สามารถน ามาใช้ในการศึกษาได้แก่ ยีน Ribosomal RNA (rDNA) และ ยีนท่ีควบคุมการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆ เช่น โปรตีน -
tubulin (O’Donnell, 1992; Tsai et al., 1994), -actin (Cox et al., 1995), Chitin synthase (Bowen et al., 1992; 
Szaniszlo and Momany, 1993), Acetyl coenzyme A synthase (Birch, Sims, and Broda, 1992), Glyceraldehyde-

3-phosphate dehydrogenase (Harmsen et al., 1992) และ Orotidine 5-monophosphate  decarboxylase (Radford, 
1993) เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลทางพันธุกรรมของยีนดังกล่าวสามารถใช้ในการศึกษาอนุกรมวิธาน และวิวัฒนาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนของ Internal transcribed spacers (ITS) ของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยก
ได้จากพืช cacao (Theobroma cacao L.) (Rubini et al., 2005), Huperzia selago, Picea mariana, Dryas 
integrifolia (Higgins et al., 2006) และ Picea mariana (Sokolski et  al., 2006) ในขณะที่นักวิจัยบางกลุ่มเลือกศึกษา
ในส่วนของ Large subunit (LSU) เช่น เช้ือราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นกาแฟ (Coffea arabica L.) (Peterson, 2005) 
และ cacao (Crozier et al., 2006) บางกลุ่มเลือกศึกษาในส่วนของ 18S Ribosomal DNA เช่น การศึกษาเช้ือราเอนโดไฟท์
ใน Mentha piperita L. (Mucciarelli, 2002) เป็นต้น  
 
10.  เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
เลขา มาโนช, กัญญา เจริญไทย, คะนึงนิจ บุศราค า, พรพิมล อธิปัญญาคม, อภิรัชต์ สมฤทธิ ์และ อรอุมา เจียมจิตต์. (2544). เชื้อราโรคพืช ราเอน

โดไฟท์ และราดินในประเทศไทย. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39. หน้า 502-510. 
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11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
11.1 ข้อมูลความหลากหลายของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชสมุนไพรเถาย่านาง 
11.2 ข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่สามารถสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้  
11.3 สายพันธุ์เช้ือราเอนโดไฟท์บริสุทธิ์ที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ เพื่อน าไปสู่การศึกษาวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีของสารออกฤทธ์ิต่อไป  
11.4 ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ 
11.5   ข้อมูลที่ได้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางด้านการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ เภสัชกรรม และการเกษตร  
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12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
12.1 เตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
12.2    เผยแพร่ข้อมูลทางพันธุกรรมในฐานข้อมูลของ GenBank Database (USA) หรือ EMBL Nucleotide Sequence 

Database (Europe) หรือ DNA Database of Japan (DDBJ; Japan)  
12.3     สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ/หรือสถาบัน เพื่อการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารออก

ฤทธิจ์ากเชื้อราเอนโดไฟท์บริสุทธ์ิที่ได้ 
 

13.  วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
13.1 การคัดแยกเช้ือราเอนโดไฟท์จากเถาย่านาง 
 ต้นสมุนไพรเถาย่านางที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปจะถูกเลือกมาใช้ในการแยกเช้ือราเอนโดไฟท์ โดย

การปรับปรุงวิธีการของ Mekkamon (1998) Lumyong et al. (2000) และ Photita et al. (2001) จากนั้นเพาะเลี้ยงลงบน
อาหารที่เหมาะสม เช่น Potato Dextrose Agar (PDA) หรือ Malt Extract Agar (MEA) เช้ือราเอนโดไฟท์บริสุทธิ์ที่ได้จะถูก
เก็บรักษาเพื่อศึกษาการสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและการระบุชนิดต่อไป 

13.2 การศึกษาความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ในการสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
 เชื้อราเอนโดไฟท์บริสุทธ์ิจะถูกน ามาศึกษาความสามารถในการสรา้งสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย์ (Antimicrobial activity) เช่น Bacillus subtilus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida 
albican หรือ จุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ โดยวิธี Disk diffusion (Mekkamon, 1998; Rubini et al., 2005; Chareprasert et al., 
2006) 

13.3 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อราเอนโดไฟท์ 
 13.3.1 วิธีทางสัณฐานวิทยา 
            เชื้อราเอนโดไฟท์บริสุทธ์ิจะถูกเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เหมาะสมเพื่อศึกษาการสร้างระยะการสืบพันธุ์แบบ

ไม่อาศัยเพศโดยการท า Slide culture (Nugent et al., 2006) ศึกษารูปแบบการสร้าง conidiophores และ conidia (Ellis 
and Ellis, 1997; Mekkamon, 1998; Halin, 1998) 

 13.3.2 วิธีทางชีววิทยาโมเลกุล 
  เช้ือราเอนโดไฟท์บริสุทธิ์เฉพาะสายพันธุ์ที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้จะถูกน ามาศึกษา

ล าดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนของ Internal transcribed spacers (ITS) หรือ Ribosomal DNA (rDNA) หรือยีนที่ควบคุมการ
สร้างโปรตีน -tubulin หรือ -actin (O’Donnell, 1992; Tsai et al., 1994; Cox et al., 1995; Rubini et  al., 2005) 
โดยการสกัด DNA จากเส้นใยเช้ือรา และเพิ่มจ านวน DNA ในส่วนของยีนดังกล่าวโดยใช้วิธี Polymerase Chain Reaction 
(PCR) ด้วยไพร์เมอร์ที่จ าเพาะ (White et al., 1990) จากนั้นหาล าดับนิวคลีโอไทด์ และเทียบเคียงข้อมูลพันธุกรรมที่ได้กับ
ล าดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูลต่างๆ เช่น GenBank EMBL และ DDBJ เพื่อการระบุชนิด 
 
สถานที่ท างานทดลอง ห้องปฏิบัติการทางด้านเช้ือรา และห้องปฏิบัติการทางอณูพันธุศาสตร์ ตึก 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
 

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
 ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1.  คัดแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากเถาย่านาง             
2.  ศึกษาการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ             
3.  ศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อราเอนโดไฟท์ด้วย

วิธีทางสัณฐานวิทยา 
            

4.  ศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อราเอนโดไฟท์ด้วย
วิธีทางชีววิทยาโมเลกุล 

            

5.  รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง             
 
15. ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยท่ีต้องการเพ่ิมเติม 
 - 
 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 งบประมาณจ านวนเงิน 50,000 บาท 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1.   หมวดค่าตอบแทน 
      ค่าตอบแทนผู้วิจัย (ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการวิจัย) 
        ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย อัตราจ้างเหมาจ่าย 200 บาท/คน/วัน 
        (200 บาท x 20 วัน) 

 
5,000 

 
4,000 

2.   หมวดค่าวัสดุและสารเคมี 
Plate พลาสติก (560 คู่/3,200 บาท) 
Microcentrifuge Tubes ขนาด 1.5 ml และ Tips 
Parafilm 
แผ่น Slides และ Coverslips 
กระดาษกรอง  
อาหารเลี้ยงเช้ือ Potato Dextrose Agar (PDA) 
อาหารเลี้ยงเช้ือ Malt Extract Broth (MEB) 
ผงวุ้น (Agar) 
เอนไซม์ Taq DNA Polymerase 
dNTPs 

 
6,400 
4,000 
900 

1,500 
1,500 
3,000 
5,000 
1,000 
2,500 
4,200 

3.   หมวดค่าใช้สอย 
ค่าบริการสังเคราะห์ DNA Primers  
ค่าบริการหาล าดับนิวคลีโอไทด์ 
 

 
2,000 
9,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 50,000 
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการไม่เกินวงเงินข้างต้น 
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14.6 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย 
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงการชุด 

(แบบ ว-1ช และ แบบ ว-1ด ) 
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(ฉบบัปรับปรุงปี พ.ศ. 2554) 

 
ว.- 1ช  แผนงานวิจัย 

 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ                         แบบ ว-1ช 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ 
------------------------------------ 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ือง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น 

(ภาษาองักฤษ)     AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM, “PRIMARY DETECTION OF 
WATER QUALITY”, FOR LOCAL LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย โครงการที่ 1  
(ภาษาไทย)  การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ือง การตรวจสอบ

คุณภาพน้ าเบื้องต้น 
(ภาษาองักฤษ)  CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF ACTIVITY PACKAGES FOR THE 

ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM “PRIMARY DETECTION OF 
WATER QUALITY” 

ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย โครงการที่ 2  
(ภาษาไทย)  ผลการใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ือง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบ้ืองต้น 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ 
(ภาษาอังกฤษ)  EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM “PRIMARY 

DETECTION OF WATER QUALITY” ON LOCAL LOWER SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS IN CHIANG MAI PROVINCE 

ส่วน ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย     
      แผนงานวิจัยใหม่        

แผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…. ปี ปีนี้เป็นปีท่ี….. รหัสแผนงานวิจัย ...…..……           
I  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (กรุณาระบุความสอดคล้อง
เพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2) 
ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มัน่คงของ
ประเทศ 

  - ระบุความส าคัญกับเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ (โปรดดูรายละเอียดในผนวก 
2) 

   การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างสันติและเกื้อกูล 

II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-
2554) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัยที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
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- กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละ
ท้องถิ่น 

- แผนงานวิจัยที่ 1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม                  กับ
ท้องถิ่น 

III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับกลุ่มเร่ืองท่ีควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) (โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 

- กลุ่มเรื่อง 3 การปฏิรูปการศึกษา  
IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อที่มี

ความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4) 
   - นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก : เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกจิใน

ภาพรวมเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค   
   - นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย นโยบายสังคมและ 
   คุณภาพชีวิต 
 

ส่วน  ข   :  องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย 
1. ผู้รับผดิชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
 1.1 หัวหน้าแผนงานวิจยั และหัวหน้าโครงการที่ 2 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ ศิริโสภณา 
 - หน่วยงานต้นสังกัด (หน่วยงานหลัก) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กทม 
10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 8300 โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 8660  

  E-mail supaposi@swu.ac.th 
 - บทบาทในการท าวิจัย 
  เป็นหัวหน้าแผนงานวิจยั หัวหน้าโครงการที่ 2 และเป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการที่ 1 
  วางแผนการวิจัย ทดลอง รวบรวมและสรุปผลการทดลอง เขียนรายงานสรุปแผนงานวิจยั 
  1.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ 1 
 - อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ า 
 - หน่วยงานต้นสังกัด (หน่วยงานหลัก) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กทม 
10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 8251 โทรสาร 02-649-5000 ตอ่ 8660  

  E-mail surasakl@swu.ac.th 
 - บทบาทในการท าวิจัย  
  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ 1 และผู้ร่วมโครงการวิจยัที่ 2 
  วางแผนการวิจัย ทดลอง รวบรวมและสรุปผลการทดลอง เขียนรายงานสรุปโครงการวิจัยให้หัวหน้าแผนงานวิจัย 
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
 การพัฒนาทดลอง (experimental development) 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย (ผนวก 5) 
 สาขาการศึกษา 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย 

mailto:supaposi@swu.ac.th
mailto:surasakl@swu.ac.th
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 -โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental education program)   
-การตรวจสอบคุณภาพน้ า (Water quality detection) 
-การสร้างและการพัฒนา (Construction and Development) 
 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 การเรียนการสอนในปัจจุบัน “เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเรียนการสอนที่เน้นให้เป็นห้องเรียนที่มีความสุข ดังนั้น
งานวิจัยระดับชาติจึงมียุทธศาสตร์ด้านหนึ่ง ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมให้เป็นรากฐานที ่มั ่นคงของประเทศ โดยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ในการอยู ่ร ่วมกันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล โดยให้ชุมชนมีการรวมตัว  ระดมความคิด ร่วมท าในรูปแบบที่
หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้
ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนและส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูลด้วยการส่งเสริม
สิทธิชุมชน และ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการกลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคม ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษา ดังนั้นกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนจึงมีบทบาทส าคัญ เพื่อมุ่งเน้นการป ฏิรูปการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  โดย
ต้องสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาที่ต้องการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกัน
ทุกระดับช้ันการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา  และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความต่อเนื่อง เพื่อให้มี
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

สาระการเรียนรู้ในหมวดวิชาต่างๆ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (1: รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2: ซื่อสัตย์สุจริต 3: มีวินัย 4: ใฝ่เรียนรู้ 5: อยู่อย่างพอเพียง 6: มุ่งมั่นในการท างาน 7: รัก
ความเป็นไทย 8: มีจิตสาธารณะ) ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ดังนี้ การน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind: ลักษณะนิสัย
ของบุคคลทีเ่กิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ 
ได้แก่  ความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งมั่น  อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล  การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์) และมีการก าหนดสาระการ
เรียนรู้เป็นสาระหลักของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 8 สาระหลักดังน้ี 

สาระที ่1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
สาระที ่2: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สาระที ่3: สารและสมบัติของสาร 
สาระที ่4: แรงและการเคลื่อนที ่
สาระที ่5: พลังงาน 
สาระที ่6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
สาระที ่8: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จากสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 สาระ เมื่อพิจารณาเฉพาะสาระที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่ามีความ

สืบเนื่องกัน และสามารถผูกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ าได้ เพราะเมื่อมองทั้งระบบนิเวศ “น้ า” 
มีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิต อีกทั้งน้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญทางด้านการเกษตร โดยคุณภาพน้ าส าหรับ
ประโยชน์ในแต่ละด้านที่ต้องการใช้นั้นแตกต่างกัน และบางกรณีน้ าที่ใช้ในแต่ละด้าน ในแต่ละท้องถิ่นมีสมบัติที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จะต้องพิจารณาค่า ดัชนี
คุณภาพน้ าหลากหลาย เช่น พีเอช อุณหภูมิ ความโปร่งแสง และปริมาณออกซิเจนในน้ า เป็นต้น ซึ่ งดัชนีเหล่านี้ต้อง
เหมาะสมส าหรับกิจกรรมในแต่ละด้าน 

การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนั้นผู้เรียนควรได้มีการลงมือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็นการวัดและการประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเพียงใด การจัดการเรียนการสอนนั้นมี
หลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การปฏิบัติ การท ากิจกรรม การท าค่าย หรือแม้แต่การท าโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ก็
นับว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น และสามารถท าให้ผู้ เรียนต่อยอดความคิด ถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  เพราะโปรแกรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการท ากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งแวดล้อมถึงความสัมพันธ์ใน
ระบบนิเวศ และ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราทุกคน และท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์ของหน่วยท่ีท าการศึกษา คุณภาพ
น้ าเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งส าหรับการท าการเกษตรในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น ท่ีมีการท า
การเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นหลัก ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงศึกษา  โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ือง การตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเบ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น ที่เน้นการตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยใช้วัสดุอุปกรณ์
จากท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ า และมุ่งเน้นไปที่ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดหวังว่าจะสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ผ่านโปรแกรมสิ ่งแวดล้อมศึกษาที ่จัดให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตใน
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น และใช้อุปกรณ์ในท้องถิ่นร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนโดยให้ทางโรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้  ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) มีนิสิตส่วนหนึ่งในหลักสูตรได้รับทุนการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่น ซึ่งต้องกลับไปเป็นครูในจังหวัดเชียงใหม่
ต่อไป  
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 

6.1 เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น 

6.2 เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ 

7. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย 
7.1 ผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นนวัตกรรม และ/หรือแนวทางด้านการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถท าให้โรงเรียนที่อยู่ใน

ท้องถิ่นสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์หรือวัสดุบางอย่างท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ 
7.2 ผู้เรียนสามารถต่อยอดความคิด (ขยายความคิด) เกี่ยวกับดัชนีคุณภาพน้ ามีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ าอย่างไร และ

ส่งผลอย่างไรต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพในภาพรวม 
8. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด 
  ได้นวัตกรรมเป็นโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ท่ีมีคุณภาพโดยใช้ตัวช้ีวัดจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับดี 
9. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวช้ีวัด 
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9.1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพน้ ามีบทบาทอย่างไร ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและอยู่ในระดับดี 

9.2  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ใช้และพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในท้องถิ่นมาประกอบการ
เรียนการสอน โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อโปรแกรมสิ่งแวดล้อมและอยู่ในระดับดี 

 
10. ทฤษฎี สมมตุิฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 
 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งอาจมองเห็นด้วยตาและไม่สามารถมองเห็นด้วยตา และอาจมีคุณหรือโทษ หรืออาจสรุปง่ายๆ ว่า
สิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา (เกษม จันทร์แก้ว. 2544; สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2549) 

สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่ท าให้คนเห็นคุณค่าและเกิดความตระหนัก และ
ได้เข้าถึงหลักการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนา
ความรู้ เจตคติ ทักษะและรู้จักตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล เพื่อให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ทัง้นี้เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนการสร้างรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล  กลุ่มและสังคม 
(เกษม จันทร์แก้ว. 2536; วินัย วีระวัฒนานนท์ และ บานช่ืน สีพันผ่อง. 2539; Palmer and Neal, 1994) 

โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง แผนงานทางสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ก าหนดไว้เป็นข้ันตอนอย่างครบวงจร จนแผน
ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมนั้นส าเร็จ โดยเริ่มจากหลักสูตรซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ 
เนื้อหาสาระ อาคาร/สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์/สื่อ วัสดุการสอน/คู่มือ ปฏิบัติการ/ฝึกงาน กิจกรรมเสริม และกระบวนการ
ถ่ายทอด โดยทุกองค์ประกอบจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปสู่ผู้เรียน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้สอน จนท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามผู้สอนก าหนดไว้ โดยแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการ จากนั้นท าการประเมินผลโปรแกรมฯ และพัฒนาเป็นวงจรต่อไป (เกษม 
จันทร์แก้ว. 2536) แสดงขั้นตอนการด าเนินการของโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาดังภาพที่ 1 

 
การเรียนการสอนในปัจจุบัน “เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการ

ความรู้ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเรียนการสอนที่เน้นให้เป็นห้องเรียนที่มีความสุข เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านปัญญาให้ผู้เรียน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความต่อเนื่อง และคงความรู้ไว้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจความตอ้งการ

ของโปรแกรม

สิ่งแวดลอ้มศกึษา 

2. ก าหนดประเด็น

หรือหัวขอ้ 

7. ประเมินผล 

-เนื้อหาสาระ 

-กลุ่มเป้าหมาย 

-เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

-เอกสาร/คู่มอื 

-สถานท่ี ฯลฯ 

-จัดท าเอกสารโครงการ 

-จัดหางบประมาณ 

-ตดิตอ่กลุ่มเป้าหมาย/

วทิยากร 

-จัดเตรียมสถานท่ี/

อุปกรณ ์ฯลฯ 

3. สร้างหลักสูตร 

4. โปรแกรม

สิ่งแวดลอ้มศกึษา 

5. ประสานงาน 

6. ด าเนนิการตาม

โปรแกรม 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ที่มา : เกษม จันทร์แก้ว. 2536 
 

สาระการเรียนรู้ในหมวดวิชาต่างๆ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (1: รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2: ซื่อสัตย์สุจริต 3: มีวินัย 4: ใฝ่เรียนรู้ 5: อยู่อย่างพอเพียง 6: มุ่งมั่นในการท างาน 7: รัก
ความเป็นไทย 8: มีจิตสาธารณะ) ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้ การน าความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind: ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  ความสนใจใฝ่รู้   ความ
มุ่งมั่น  อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ความมีเหตุผล การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์) มีก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นสาระหลักของวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ประกอบด้วย 8 สาระหลักดังน้ี 

สาระที ่1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
สาระที ่2: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สาระที ่3: สารและสมบัติของสาร 
สาระที ่4: แรงและการเคลื่อนที ่
สาระที ่5: พลังงาน 
สาระที ่6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
สาระที ่8: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จากสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 สาระ เมื่อพิจารณาเฉพาะสาระที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่ามีความ

สืบเนื่องกัน และสามารถผูกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ าได้ เพราะเมื่อมองทั้งระบบนิเวศน้ ามี
บทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ ่งมีชีวิต ทั้งนี ้น้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญทางด้านก ารเกษตร โดยคุณภาพน้ าส าหรับ
ประโยชน์ในแต่ละด้านท่ีต้องการใช้นั้นแตกต่าง และสภาพน้ าที่ใช้ในการเกษตรแต่ละด้าน ในแต่ละท้องถิ่นมีสมบัติที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จะต้องพิจารณาตัวแปรหลายค่า เช่น 
พีเอช อุณหภูมิ ความโปร่งแสง และปริมาณออกซิเจนในน้ า ดังนั้นตัวแปรเหล่านี้ต้องเหมาะสมส าหรับท าการเกษตรในแต่ละด้าน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 2551; สุรศักดิ์ ละลอกน้ า. 2551) 
 คุณภาพน้ า หมายถึง ลักษณะจ าเพาะที่ดีของน้ า ซึ่งรวมความถึงลักษณะจ าเพาะทางฟิสิกส์ เช่น การส่องผ่านน้ าของแสง 
อุณหภูมิ คลื่น และกระแสน้ า เป็นต้น ลักษณะจ าเพาะทางเคมี เช่น ความเป็นด่าง พีเอช ออกซิเจนละลาย ไนไตรท์ ไนเตรท ออร์โธ
ฟอสเฟต เป็นต้น และลักษณะจ าเพาะทางชีวภาพ เช่น ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ และจุลินทรีย์ เป็นต้น 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการควบคุมคุณภาพน้ าในทางการเกษตร หรืองานท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะสาขา และ
ป้องกันและบรรเทาไม่ให้แหล่งน้ ามีความเสื่อมโทรม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัย และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่จ าเป็นต้อง
ใช้แหล่งน้ านั้น 

มาตรฐานคุณภาพน้ านั้นจะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ เช่น กรมควบคุมมลพิษ (2540) มีการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 2 (ประโยชน์บางประการเพื่อการประมงเป็นหลัก) ไว้ดังนี้ อุณหภมูิตามธรรมชาต ิพีเอช 5.0 – 
9.0 และออกซิเจนละลายน้ า 6 มก/ล เป็นตน้ (กรมควบคมุมลพิษ. 2540) 
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 การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น ได้แก่ ความโปร่งแสง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนละลาย อุณหภูมิ และ 
พีเอช โดยความโปร่งแสงเป็นการวัดระยะความลึกที่แสงสามารถส่องผ่านลงไปในน้ าได้ ความโปร่งแสงของน้ าจะผันแปรตามสีและ
ความขุ่นของน้ า แต่บางครั้งความโปร่งแสงอาจผันแปรตามความเข้มของแสง และทิศทางของแสง ความโปร่งแสงเป็นพารามิเตอร์ที่วัด
ได้รวดเร็วและง่ายด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Secchi disc ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวช้ีวัดที่บอกกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่
ย่อยสลายสารอาหารแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งอาจวัดด้วยเครื่องมือที่จ าเพาะหรือท าการตกตะกอนกับน้ าปูนใส (Ca(OH)2) การ
วัดออกซิเจนละลายน้ าท าการวัดด้วยเครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจน หรือใช้การตรวจสอบด้วยวิธีทางเคมี อุณหภูมิใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
และพเีอช สามารถใช้เครื่องวัดพีเอช กระดาษวัดพีเอช ซึ่งอาจใช้สารสกัดจากพืชบางชนิดได้ ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น
สามารถพัฒนาให้เหมาะกับท้องถิ่นแต่ละที่ได้ ขึ้นอยู่กับวัสดุและอุปกรณ์ของโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ  
 มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจ านวนน้อยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพน้ าที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสามารถพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนในท้องถิ่นได้ โดยพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่  

สุชาดา พจนพิมล (2542) ท าการการพัฒนาโปรแกรมการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่อง สารเป็นพิษใกล้ตัวด้วยวิธีสอน
แบบศึกษานอกสถานที่ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ผ่าน 80% นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนปานกลาง หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ผ่าน 70% และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า หลังการเข้าร่วม
โปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ผ่าน 60% และนักเรียนให้ความคิดเห็นว่า โปรแกรมการสอนนี้อยู่ในระดับเหมาะสมมาก เนื่องจากมีวิดีทัศน์
ประกอบการสอนท าให้เข้าใจในเรื่องที่เรียนมาก และนักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ 

สุดาเรศ แจ่มเดชะศักดิ์ (2543) ท าการการพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กวัยอนุบาล โดยใช้แนวการสอนแบบ
ผูกเป็นเรื่องราว พบว่า หลังทดลองใช้โปรแกรมนักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้
โปรแกรม ทั้งนี้นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหลังการทดลองใช้โปรแกรมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรม 
นักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่า
เกณฑ์การประเมินโปรแกรม 

จิราวรรณ เก่งกั่ว (2545) ท าการวจิัยโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรือ่งการแยกขยะในโรงเรียน: กรณศีึกษาโรงเรยีน
บ้านไสยาสน์ ระดับประถมศึกษา 4-6 อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรธีรรมราช ความรู้และเจตคตริะหวา่งนักเรียนกลุ่มที่ไดร้ับ
การสอนโดยใช้และไม่ใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องการแยกขยะในโรงเรียน มีความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิด้าน
ความรู้ เจตคติของนักเรยีน ก่อนและหลังการสอนโดยใช้และไม่ใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา  
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กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย 
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โครงการย่อยที่ 1 
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมฯ 

ก าหนดรปูแบบของชุดกิจกรรมตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเบื้องตน้ 

ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างชุดกิจกรรม
สอดคล้องกับพืน้ที่ 

สรา้งชุดกจิกรรม/ทดสอบกลุม่ย่อย (1:1)/ทดสอบ
กลุม่ย่อย (1:10) 

ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคณุภาพและความ
สอดคล้องของชุดกิจกรรม 

แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วน าไป
ทดสอบประสิทธภิาพชุดกิจกรรม 

ชุดกิจกรรมทีป่ระสิทธิภาพ 80/80  พร้อมใช้ใน
โปรแกรมสิง่แวดลอ้มศกึษา 

โครงการย่อยที่ 2 
ผลการใช้โปรแกรมสิ่งแวดลอ้มศกึษาฯ 

ส ารวจพื้นที่เพื่อร่างสรา้งโปรแกรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

ติดตอ่ประสานงานพื้นทีเ่พื่อจดัท าโปรแกรม
สิ่งแวดลอ้มศกึษา 

จัดท าองค์ประกอบของโปรแกรมฯ เช่น 
เตรียมเอกสาร และก าหนดการ ฯลฯ 

ประสานงานครั้งสดุท้ายกอ่นใช้โปรแกรม  เช่น  
ติดตอ่วิทยากร ฯลฯ 

ด าเนนิการโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ประเมินผลการใช้โปรแกรมฯ 

ทดสอบประสิทธภิาพชุดกิจกรรมกับกลุม่
ตัวอย่างในพื้นที ่
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย 
 11.1 เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตรศึกษา 
 11.2 ได้นวัตกรรมที่เป็นโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

http://academic.obec.go.th/curriculum44/upload/cur_20081218150852.pdf.%20สืบค้นเมื่อวันที่%2030%20ธันวาคม%202551
http://academic.obec.go.th/curriculum44/upload/cur_20081218150852.pdf.%20สืบค้นเมื่อวันที่%2030%20ธันวาคม%202551
http://www.aquatoyou.com/
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html
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12. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย และโปรดระบุ
การบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) 

แผนการด าเนินงานของโครงการวิจัยท่ี 1 (เดือนที่ 1 – 12) 
ขั้นตอน รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง              
2 จัดเตรียมซื้อสารเคมี และวัสดุที่เกีย่วข้องกับงานวิจัย             
3 สร้างชุดกิจกรรมการตรวจสอบคณุภาพน้ าเบื้องต้น ได้แก่ 

การตรวจวดัพีเอช การวัดความโปร่งแสง อุณหภมูิ และการ
วัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ า 

            

4 ท าการทดลองใช้กับกลุ่มย่อยและปรับปรุงชุดกิจกรรม 1:1 
และ 1:10 

            

5 ให้ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบชุดกิจกรรม และ
ปรับปรุง 

            
 

6 หาประสิทธิภาพการใช้ชุดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย ่าง             
 

7 สรุป วิเคราะห์ และรวบรวมผล เขยีนรายงาน             
 
แผนการด าเนินงานของโครงการวิจัยท่ี 2 (เดือนที่ 1 – 12) 

ขั้นตอน รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง              
2 ท าการส ารวจพื้นท่ีโรงเรียนบรเิวณในท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการท าวิจัย อย่าง
น้อย 3 ครั้ง 

            

3 จัดท าโปรแกรม และน าโปรแกรมฯ ไปทดลองกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนในท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

            

4 สรุปและรวบรวมผล เขียนรายงาน             
 
13. แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยตามแผนงานวิจัย 
   สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้ง วิทยาศาสตรบัณฑิต และการศึกษาบัณฑิต 
 
14. กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย 
 กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาที่ดัดแปลงมาจากของบอร์กและกอล (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. 
2529: 21-24: อ้างอิงจาก Borg and Gall. 1979: 771-798) เป็นดังนี ้

1. ก าหนดหัวข้อชุดกิจกรรม 
2. รวบรวมข้อมลูและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. วางแผนการวิจัยและพัฒนา 
4. สร้างชุดกิจกรรม 
5. ทดลองใช้ชุดกิจกรรม ครั้งท่ี 1 ข้ัน 1:1 โดยแบบประเมินชุดกิจกรรม 
6. ปรับปรุงชุดกิจกรรม ครั้งท่ี 1 
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7. ทดลองใช้ชุดกิจกรรม ครั้งท่ี 2 ข้ัน 1:10 โดยแบบประเมินชุดกิจกรรม 
8. ปรับปรุงชุดกิจกรรม ครั้งท่ี 2 แล้วให้ผู้เช่ียวชาญประเมินและปรับปรงุตามผู้เชี่ยวชาญ 
9. ทดลองใช้ชุดกิจกรรม ครั้งท่ี 3 เพือ่หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1/E2 = 80/80) 
10. จัดท าโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
11. ศึกษาผลการใช้โปรแกรมฯ ด้วยการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (โครงการที่ 2) ใช้กลุ่มตัวอย่าง 50 คน แบ่งเป็น

กลุ่มควบคุม (ไม่มีการใช้โปรแกรมฯ) จ านวน 25 คน และกลุ่มทดลอง (ใช้โปรแกรมฯ) จ านวน 25 คน โดยก่อน
เรียนให้ท้ัง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบ เว้นระยะอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงใช้โปรแกรมฯ กับกลุ่มทดลอง (ส่วนกลุ่ม
ควบคุมไม่ต้องใช้) หลังจากใช้โปรแกรมฯ สิ้นสุดแล้ว ให้ทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบอีกครั้ง แบบแผนการวิจัย
เป็นแบบ Randomized Control Group Pretest Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 60-62) 

 
15. ระยะเวลา และสถานท่ีท าการวิจัย 
  15.1 ระยะเวลาในการท าวิจัย 1  ปี 
  15.2 สถานท่ีท าการวิจัย 
   - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
   - โรงเรียนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย 
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 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณ 2554) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบบุคลากร  
     - ค่าตอบแทน  
     - นักวิจัย (อัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของงบวิจัย) 15,000.- 
     - ค่าจ้าง  
     - นิสิตช่วยงาน 2 คน (อัตรา 40 บาท/คน/ช่ัวโมง: 2 ช่ัวโมง/วัน) ระยะเวลา 120 วัน 19,200.- 
     - ค่าตอบแทนผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (1,000 บาท/คน) จ านวน 5 คน 5,000.- 

  รวม 39,200.- 
2. งบด าเนินการ  
     - ค่าใช้สอย  
       ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (12,000 บาท/ครั้ง จ านวน 4 ครั้ง) 48,000.- 
        ค่าถ่ายเอกสารส าเนา เย็บเล่ม เข้าปก ชุดกิจกรรม (100 บาท/เลม่) จ านวน 50 ชุด 5,000.- 
        ค่าจ้างพิมพ์ ถ่ายเอกสารส าเนา เย็บเล่ม เข้าปก รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ (200 บาท/เลม่) 
จ านวน 5 เล่ม 

1,000.- 

        ค่าถ่ายเอกสารส าเนา เย็บเล่ม เข้าปก โปรแกรม (100 บาท/เล่ม) จ านวน 60 ชุด 6,000.- 
        ค่าอาหารส าหรับการทดลองใช้โปรแกรมฯ (150 บาท/คน/วัน จ านวน 50 คน 1 วัน) 15,000.- 
     - ค่าวัสดุ / อุปกรณ์/สารเคมี        
        วัสดุส านักงาน เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ อื่น ๆ   4,000.- 
        ค่าชุดสารเคมีในการตรวจวดัปริมาณออกซิเจนละลายน้ า  10,000.- 
        ค่าวสัดตุ่าง ๆ  เช่น กระดาษวดัพีเอช กระดาษกรอง  
        เทอรโ์มมเิตอร์ ขวดพลาสติก เครื่องแก้ว และ Secchi disc เป็นต้น         

19,800.- 

        ค่าสารเคมี อ่ืนๆ เช่น สารละลายบัฟเฟอร์ เป็นต้น 2,000.- 
         - ค่าสาธารณูปโภค  

รวม 110,800.- 
3. งบลงทุนค่าครุภัณฑ ์  

รวม 0.- 
รวมงบประมาณทั้งโครงการตลอดแผนงานวิจัย 150,000.- 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ยงบประมาณ 
 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ 
 ละปี [กรณีเป็นโครงการวจิัยต่อเนือ่ง (ผนวก 7)] 
16.2  งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย 
 ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจยัแล้ว) 
 
 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย 
  ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ า ที่มีคุณภาพ 
    และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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18. แผนงานวิจัยต่อเนื่องปีท่ี 2 ขึ้นไป 
18.1  ค ารับรองจากผู้อ านวยการแผนงานวิจัยว่าแผนงานวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงใน 
  ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
18.2 โปรดระบุว่าแผนงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยต่อ 
 ยอดจากแผนงานวิจัยอื่น (ถ้ามี) 
18.1 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 

19. ค าช้ีแจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

20. ลงลายมือช่ือ ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย พร้อมวัน เดือน ป ี
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภุาภรณ์ ศริโิสภณา) 

 หัวหน้าแผนงานวิจัย 
 

ส่วน  ค  :ประวติัผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
หัวหน้าแผนงานวิจัย และหัวหน้าโครงการที่ 2 
1. นาง สุภาภรณ์ ศริิโสภณา 
 Ms Supaporn Sirisopana 

 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
1234567890124 
 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กทม 10110 
  โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 8300 โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 8660 E-mail supaposi@swu.ac.th  
 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

2519 ปริญญาตร ี กศ.บ. เคม ี มศว.  
2524 ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม. เกษตร 

 
- 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
Environmental Pollution (wastewater), Environmental management 

 

mailto:supaposi@swu.ac.th
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7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า
เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

7.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
  - 
 
7.2  หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ความหลากหลายของนกบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
       ประสานมิตร (เผยแพร่ พ.ศ.2551) 

2. หัวหน้าโครงการวิจยั เรื่อง “การดูดซับโครเมียมในน้ าเสียสังเคราะห์โดยสาหร่ายสีเขียว 
     แกมน้ าเงิน Aphanorhece halophytica” (เผยแพร่ พ.ศ.2552) 

 
7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ซื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิชาการ  
Sirisopana, S., Middleton, J., Laloknam, S., and Phornphisutthimas, S. (2008). Diversity of Birds at 

Srinakharinwirot University Prasanmitr. 4th Naresuan Research Conference. 28-29 July 2008. Naresuan University, 
Pisanulok, Thailand. 

Sirisopana, S., Kaewsuksai, P., and Middleton, J. (2009). Analysis of  the Solid Waste Management System 
of a New Rural Campus of Srinakharinwirot University in Thailand. The International Journal of Environmental, 
Cultural, Economic and Social Sustainability. 5(4): 79-86. 

Sirisopana, S., Laloknam, S., Tanachaisitikul, F. and Middleton, J. (2009). Ecological Survey of Mangrove 
Plant Diversity at Asokaram Temple, Samutprakarn Province, Thailand. The 10th International Congress of Ecology 
16-21 August 2009. Brisbane, Australia. 

Laloknam, S., Sirisopana, S., Attaphinyo, P., Poohuarai, S., and Phornphisutthimas, S. (2009). Detection of 
amylase activity from fruit and vegetables in an undergraduate classroom. Asian Journal of Food and Agro-Industry 
2(03): 381-390. 

Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. (2009). 
Removal of mercury, arsenic, and cadmium in synthetic wastewater by cyanobacterium Aphanothece 
halophytica. NU Science Journal 6(S1): 96-104. 

Laloknam, S., Wimalai, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2009). A construction of 
database of natural edible mushrooms at Maelanoi village, Maelanoi district, Maehongson, for natural life 
learning source. e-Journal of ICT for Learning Development 1(1): 398-1174-1-PB. 

Kachensuwan, C., Komolkittikan, K., Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2009, 
January). Determination of the best lipase producing sources in pineapple. The 3rd Srinakharinwirot Academics (p. 
141-154). Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. 
 
 

Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. (2009, 
January). Reduction of mercury, arsenic, cadmium in synthetic wastewater by cyanobacterium 
Aphanothece halophytica. Pure and Applied Chemistry International  

http://www.ajofai.info/Abstract/Detection%20of%20amylase%20activity%20from%20vegetables%20and%20fruit%20in%20an%20undergraduate%20classroom.pdf
http://www.ajofai.info/Abstract/Detection%20of%20amylase%20activity%20from%20vegetables%20and%20fruit%20in%20an%20undergraduate%20classroom.pdf
http://ejournals.thaicyberu.go.th/index.php/ictl/article/view/32
http://ejournals.thaicyberu.go.th/index.php/ictl/article/view/32
http://ejournals.thaicyberu.go.th/index.php/ictl/article/view/32
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 Conference 2009: Sustainable Development in Chemistry Based on Indigenous  
 Knowledge (p.109). Naresuan University, Pisanulok, Thailand. 

Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Poohaurai, S., and Attaphinyo, P. (2009, 
October). Detection of cellulase activity using gelatinous bacterial cellulose (GBC) as substrate. The 35th 
Congress on Science and Technology of Thailand (p. 308). The Tide Resort (Bangsaen Beach), Chonburi, 
Thailand. (L_L0011) 

Laloknam, S., Sirisopana, S., Attaphinyo, P., Poohuarai, S. and Phornphisutthimas, S. (2009, 
August). Study of detection of amylase activity from vegetables and fruits in an undergraduate classroom. 
The 1st RMUT International Conference on the Role of Universities in Hands-on Education (RMUTIC 2009) 
(p.293). Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai, Thailand. (ED.O-001) 

Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2010, January). Learning retention in 
undergraduate biology using a hands-on practical “Enzyme detection from vegetables and fruits.” Pure 
and Applied Chemistry International Conference 2010: Challenges in Chemistry for Sustainable 
Development (p. 240). Suree Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand. 

Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2010). Learning Retention in  
Undergraduate Biology using A Hands-on Practical “Enzyme Detection from Vegetables  and Fruits”. 
Journal of Chemistry and Chemical Engineering 4(5): 29-35. 

Kanokgarn Nakthong, Potitorn Kanchitanurak, Torung Boonsong, Chaiyasad Kachensuwan, Sirikanda 
Klahan, Supaporn Sirisopana, Somkiat Phornphisutthimas, and Surasak Laloknam, (2010), Effect of pH and 
salinity on growth, chlorophyll, carotenoid, phenolic compound, proline, protein and carbohydrate 
contents in a cyanobacterium Oscillatoria sp. 8th Agricultural Naresuan National Conference 2010. 
Naresuan University, Pisanulok, Thailand. 

Wichitpol Meekaew, Chaiwat Wongsawetsila, Chalermporn Sermmatiwong, Nattapol Kantapab, 
Suchada Toonkanakorn, Putawan Sanjai-i, Yuthtasak Danyuthtasilp, Supaporn Sirisopana, Somkiat 
Phornphisutthimas, and Surasak Laloknam, (2010), Determination of amylase, cellulose, protease and 
lipase activities in bioextract process. 8th Agricultural Naresuan National Conference 2010. Naresuan 
University, Pisanulok, Thailand. 

ผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการ 
1. สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, (2006), ขยะชุมชน สถานท่ีฝังกลบ และการฟื้นฟู, วารสาร 
 วิทยาศาสตร์ มศว 22(2: 2549): 104-121. 
2.   สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, (2553), ลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะและใช้ถังขยะแยกประเภท,  

 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้, 1(1): 54 – 60. 

7.4  งานวิจัยท่ีก าลังท า : ช่ือข้อเสนอโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจยัว่าได้ท าการวิจัยลลุ่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 

- 
หัวหน้าโครงการที่ 1 
1. ช่ือ  นายสุรศักดิ์ ละลอกน้ า 
 Mr. Surasak Laloknam 
 

http://www.scisoc.or.th/stt/35/sec_l/paper/STT35_L_L0011.pdf
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2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
1234567890124 
 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาจารย ์
 

4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กทม 10110 
  โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 8660 โทรสาร 02-649-1000 ต่อ 8663 E-mail Lsurasak2005@yahoo.com 
 
4. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
2537 ปริญญาตร ี วท.บ. ชีววิทยา มศว.  
2541 ปริญญาโท วท.ม. ชีวเคมี จุฬาฯ 
2549 ปริญญาเอก วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาฯ 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 Biochemistry, Biology, Radiochemistry, Genetic engineering 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า

เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
   7.1   ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
    - 
 
   7.2   หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 

1.   ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Labelling and quality control of 99mTc-labelled somatostatin  
analogues 

2. ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Effect of salt stresses on choline transport into halotolerant  
cyanobacterium Aphanothece halophytica 

7.3   งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
1. Surasak Laloknam, Kimihiroi Tanaka, Teerapong Buaboocha, Rungaroon Waditee, Aran 

Incharoensakdi, Takashi Hibino, Yoshito Tanaka, and Teruhiro Takabe. 2006. Halotolerant Cyanobacterium 
Aphanothece halophytica Contains a Betaine Transporter Active at Alkaline pH and High Salinity. Appl. 
Environ. Microbiol. 72 (9); 6018 – 6026. 

2. Surasak Laloknam, Jutakae Wangsupa, and Aran Incharoensakdi. 2006. Characterization of nitrate 
uptake by the halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica grown under non-stress and salt-stress 
conditions. 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB 
Congress (Japan): 434. 

mailto:Lsurasak2005@yahoo.com
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3. Vandna Rai, Surasak Laloknam, Ashwani Kumar Rai, Teruhiro Takabe. 2006. Knockout Glycine 
Methylation Gene of Aphanothece halophytica make It Salt Sensitive by Reducing Synthesis of Betaine. 20th 
IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress (Japan): 327. 

4. Incharoensakdi, A., and Laloknam, S. 2005. Nitrate uptake in the halotolerant cyanobacterium 
Aphanothece halophytica is energy-dependent driven by DeltapH. J. Biochem. Mol. Biol. 38(4):468-473. 

 
7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า 

1.  ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Preparation of 99mTc-labelled peptide kit for Imaging of  
   peripheral receptors 
2.  หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลของโลหะหนักบางชนิดต่อการเจริญ ปริมาณคลอโรฟิลล์    
   และรูปแบบของโปรตีนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินทนเค็ม Aphanothece  
  halophytica 

 
หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ช โดยระบุรายละเอียดตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of  reference-TOR) การจัด
จ้างการท าวิจัยด้วย 

2. กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาและนักวิจัยมีความ
ประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไปต้องจัดท าแผนงานวิจัยประกอบการเสนอขอ
งบประมาณด้วย 

3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภา

วิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม  ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 1 ชุด 
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(ฉบบัปรับปรุงปี พ.ศ. 2554) 

 

ว.- 1ด. โครงการย่อยที่ 1 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ                            แบบ ว-1ด 
แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ 
------------------------------------ 

ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย โครงการที่ 1  
(ภาษาไทย)  การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ือง การ

ตรวจสอบคุณภาพน้ าเบ้ืองต้น 
(ภาษาอังกฤษ)CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF ACTIVITY PACKAGES FOR THE 

ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM “PRIMARY DETECTION OF 
WATER QUALITY” 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น 

(ภาษาอังกฤษ) AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM, “PRIMARY DETECTION OF 
WATER QUALITY”, FOR LOCAL LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 
ส่วน ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย     

      แผนงานวิจัยใหม่        
แผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…. ปี ปีนี้เป็นปีท่ี….. รหัสแผนงานวิจัย ...…..……           
I  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2) 
ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ 

  - ระบุความส าคัญกับเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ (โปรดดู รายละเอียดในผนวก 
2) 

   การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างสันติและเกื้อกูล 

II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-
2554) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัยที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
- กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ 

ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละ
ท้องถิ่น 

- แผนงานวิจัยที่ 1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับกลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์

การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) (โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 
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- กลุ่มเรื่อง 3 การปฏิรูปการศึกษา  
IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อที่มี

ความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4) 
   - นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก :  
     เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาค

ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค   
   - นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล :  
    นโยบาย นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
ส่วน  ข   :  องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย 
1. ผู้รับผดิชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
 1.1 หัวหน้าโครงการวิจัย  - อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ า 
 - หน่วยงานต้นสังกัด (หน่วยงานหลัก) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กทม 
10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 8251 โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 8660 E-mail surasakl@swu.ac.th 

 - บทบาทในการท าวิจัย  
  วางแผนการวิจัย ทดลอง รวบรวมและสรุปผลการทดลอง เขียนรายงานสรุปโครงการวิจัยให้หัวหน้าแผนงานวิจัย 
 

  1.2 ผู้ร่วมวิจัย 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ ศิริโสภณา 
 - หน่วยงานต้นสังกัด (หน่วยงานหลัก) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กทม 
10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 8300 โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 8660 E-mail supaposi@swu.ac.th 

 - บทบาทในการท าวิจัย 
  ร่วมวางแผนการวิจัย ทดลอง รวบรวมและสรุปผลการทดลอง  
 
 
 
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
 การพัฒนาทดลอง (experimental development) 
 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย (ผนวก 5) 
 สาขาการศึกษา 
 

4. ค าส าคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย 
 -โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental education program)   

-การตรวจสอบคุณภาพน้ า (Water quality detection) 
-การสร้างและการพัฒนา (Construction and Development) 

 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

mailto:surasakl@swu.ac.th
mailto:supaposi@swu.ac.th
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 การเรียนการสอนในปัจจุบัน “เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเรียนการสอนที่เน้นให้เป็นห้องเรียนที่มีความสุข ดังนั้น
งานวิจัยระดับชาติจึงมียุทธศาสตร์ด้านหนึ่ง ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมให้เป็นรากฐานที ่มั ่นคงของประเทศ โดยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน  ในการอยู ่ร ่วมกันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสันติและเกื้อกูล โดยให้ชุมชนมีการรวมตัว ระดมความคิด ร่วมท าในรูปแบบที่
หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้
ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนและส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูลด้วยการส่งเสริม
สิทธิชุมชน และ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการกลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคม ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษา ดังนั้นกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนจึงมีบทบาทส าคัญ เพื่อมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา  
กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  โดย
ต้องสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาที่ต้องการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกัน
ทุกระดับช้ันการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา  และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความต่อเนื่อง เพื่อให้มี
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

สาระการเรียนรู้ในหมวดวิชาต่างๆ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (1: รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2: ซื่อสัตย์สุจริต 3: มีวินัย 4: ใฝ่เรียนรู้ 5: อยู่อย่างพอเพียง 6: มุ่งมั่นในการท างาน 7: รัก
ความเป็นไทย 8: มีจิตสาธารณะ) ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ดังนี้ การน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind: ลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ 
ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์) และมีการก าหนดสาระการเรียนรู้
เป็นสาระหลักของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 8 สาระหลักดังน้ี 

สาระที ่1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
สาระที ่2: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สาระที ่3: สารและสมบัติของสาร 
สาระที ่4: แรงและการเคลื่อนที ่
สาระที ่5: พลังงาน 
สาระที ่6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
สาระที ่8: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จากสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 สาระ เมื่อพิจารณาเฉพาะสาระที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่ามีความ

สืบเนื่องกัน และสามารถผูกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ าได้ เพราะเมื่อมองทั้งระบบนิเวศ “น้ า” 
มีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิต อีกทั้ งน้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญทางด้านการเกษตร โดยคุณภาพน้ าส าหรับ
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ประโยชน์ในแต่ละด้านที่ต้องการใช้นั้น แตกต่างกัน และบางกรณีน้ าที่ใช้ในแต่ละด้าน ในแต่ละท้องถิ่นมีสมบัติที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จะต้องพิจารณาค่า ดัชนี
คุณภาพน้ าหลากหลาย เช่น พีเอช อุณหภูมิ ความโปร่งแสง และปริมาณออกซิเจนในน้ า เป็นต้น ซึ่งดัชนีเหล่านี้ต้อง
เหมาะสมส าหรับกิจกรรมในแต่ละด้าน 

การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนั้นผู้เรียนควรได้มีการลงมือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็นการวัดและการประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเพียงใด การจัดการเรียนการสอนนั้นมี
หลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การปฏิบัติ การท ากิจกรรม การท าค่าย หรือแม้แต่การท าโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ก็
นับว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น และสามารถท าให้ผู้เรียนต่อยอดความคิด ถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  เพราะโปรแกรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการท ากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งแวดล้อมถึงความสัมพันธ์ใน
ระบบนิเวศ และ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราทุกคน และท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์ของหน่วยท่ีท าการศึกษา คุณภาพ
น้ าเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งส าหรับการท าการเกษตรในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น ท่ีมีการท า
การเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นหลัก ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงศึกษา การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับโปรแกรม
สิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ือง การตรวจคุณภาพน้ าเบื้องต้น ที่เน้นการตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ า และมุ่งเน้นไปที่ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ผ่านโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จัดให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น และใช้อุปกรณ์ในท้องถิ่นร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นส่วนหนึ่ งของการจัดการเรียนการสอนโดยให้ทาง
โรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) มีนิสิต
ส่วนหน่ึงในหลักสูตรได้รับทุนการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่น ซึ่งต้องกลับไปเป็นครูในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนวิจัยเรื่อง โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ า
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในท้องถิ่น โดยโครงการวิจัยนี้มุ่งหวังจะสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมที่เหมาะ
กับท้องถิ ่น เพื ่อให้ท้องถิ ่นได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที ่อยู ่ใกล้ต ัว และน ามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ซึ่งคุณภาพของน้ าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งส าหรับใช้ประโยชน์
ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ  

ชุดกิจกรรมที่สร้างและพัฒนา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น จะมีองค์ประกอบห ลักที่ท าให้ผู้ที่ใช้
ชุดกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ ความเป็นไปได้ในการ
จัดท าอุปกรณ์ หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาถูกและได้มาตรฐาน โดยการตรวจสอบคุณภาพน้ าบางดัชนีสามารถให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดท าได้ด้วยตนเอง และสามารถต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาต่อไปได้  
 

6. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 
เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น  

 

7. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยในขั้นการส ารวจพื้นที่เพื่อท าชุด

กิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม และ
อ าเภออมก๋อย โดยใช้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  โดยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ เรื่องแรก
เกี่ยวกับขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย เนื้อหา ประชากร ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา ระยะเวลาในการทดลอง เรื่องที่สอง
เกี่ยวกับ การออกแบบการวิจัย เรื่องที่สามเกี่ยวกับ ขั้นตอนการวิจัย ดัดแปลงจากแนวคิดของบอร์กและกอล (Borg and Gall. 
1979: 771-798) ประกอบด้วย 11 ขั้นตอน ที่ส าคัญ คือ มีการทดลองและพัฒนา จ านวน 3 ครั้ง และเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย 
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เนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นไปที่การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น 

ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน (รอศึกษา
ข้อมูล) คน  

ตัวอย่าง ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาต้นของโรงเรียนท้องถิ่นในอ าเภอแม่แจ่มและ
อ าเภออมก๋อย  

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้ 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น  
ระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลา 1 ปี  

 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

โปรแกรมสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือหรือสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ตระหนัก ทัศนคติ 
ทักษะ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สัมพันธ์ 
สอดคล้อง และส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรก าหนด ไว้ 

ชุดกิจกรรม เป็นสื่อการเรียนอย่างหนึ่งอาจใช้เร้าความสนใจ และสื่ออีกอย่างช่วยอธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา สื่อ
การเรียนหลายอย่างประกอบกันจัดเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด (package) เรียกว่า สื่อประสม (multi media) มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สื่อการสอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามที่ต้องการ สื่อที่น ามาใช้
ร่วมกันจะต้องส่งเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามล าดับขั้นที่จัดไว้เป็นชุดที่มีความสมบูรณ์  โดยเน้นการสื่อประสมเข้ามา
ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 

 
มีระสิทธิภาพ อุปกรณ์ในการสอนต้องจัดให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายกิจกรรมการเรียน และการประเมินผล เพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง ประสิทธิภาพของการใช้ชุดกิจกรรม และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่ง

พิจารณาจากเกณฑ์ 80/80 โดยมีความหมายดังนี้ 80 (ตัวแรก) หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ที่ได้จาก
แบบฝึกหัด กิจกรรม หรือการทดสอบระหว่างท ากิจกรรม และ 80 (ตัวหลัง) หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ที่ได้จากแบบทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรม 
 คุณภาพน้ า หมายถึง ลักษณะจ าเพาะที่ดีของน้ า ซึ่งรวมความถึงลักษณะจ าเพาะทางฟิสิกส์ เช่น การส่องผ่านน้ าของ
แสง อุณหภูมิ คลื่น และกระแสน้ า เป็นต้น ลักษณะจ าเพาะทางเคมี เช่น ความเป็นด่าง พีเอช ออกซิเจนละลาย ไนไตรท์ ไนเต
รท ออร์โธฟอสเฟต เป็นต้น และลักษณะจ าเพาะทางชีวภาพ เช่น ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ และ
จุลินทรีย์ เป็นต้น การวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพื่อเป็นข้อมูลในการจดัการควบคุมคุณภาพน้ าในทางการเกษตร หรืองานท่ีเกี่ยวข้อง
เฉพาะสาขา และป้องกันและบรรเทาไม่ให้แหล่งน้ ามีความเสื่อมโทรม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัย และเกี่ยวข้องกับ
ระบบนิเวศท่ีจ าเป็นต้องใช้แหล่งน้ านั้น 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ า สามารถแบ่งประเภทของการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเภท 
1. การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงชนิดของสารประกอบหรือ

ธาตุที่มีอยู่ในน้ า การวิเคราะห์ประเภทนี้ไม่ค านึงนึงปริมาณของสารประกอบหรือธาตุ 
 2. การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปริมาณของสารประกอบ
ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ า 
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 การเก็บรักษาตัวอย่างน้ ามีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างตามชนิด และ/หรือ วิธีวิเคราะห์สิ่งที่มีอยู่ในน้ านั้นๆ กรณีการ
ตรวจวัดความเป็นกรด-เบสของน้ า ควรท าการตรวจวัดในพื้นที่หรือถ้าจ าเป็นต้องน ามาตรวจในห้องปฏิบัติการ สามารถเก็บ
รักษาตัวอย่างน้ าโดยใช้ขวดเก็บตัวอย่างโดยบางกรณีสามารถเก็บได้โดยใช้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกชนิด polyethelene ปิด
ฝาให้แน่นไม่ให้มีฟองอากาศอยู่ภายในขวด แล้วรักษาตัวอย่างไว้ด้วยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ต้องระวังไม่ให้
อากาศถ่ายเทเข้าไปในขวดได้ เพราะคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศจะมสี่วนเพ่ิมลดปริมาณความเป็นด่างได้ ส าหรับตัวอย่างจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติทั่วไปอาจจะเก็บรักษาด้วยวิธีนี้ ได้นานถึง 12 ช่ัวโมง 
 การวัดความโปร่งแสงเป็นการวัดระยะความลึกท่ีแสงสามารถส่องผ่านลงไปในน้ าได้ ความโปร่งแสงของน้ าจะผันแปร
ตามสีและความขุ่นของน้ า แต่บางครั้งความโปร่งแสงอาจผันแปรตามความเข้มของแสง และทิศทางของแสง ความโปร่งแสง
เป็นพารามิเตอร์ที่วัดได้รวดเร็วและง่ายด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Secchi disc ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-
30 เซนติเมตร ท าด้วยโลหะ ไม้ หรือพลาสติกก็ได้ 
 อุณหภูมิของน้ ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ าอย่างมาก เช่น ส่งผลต่อการละลายของสาร แสง 
และกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น การตรวจวัดอุณหภูมิของน้ าใช้เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ 
 พีเอชหรือความเป็นกรด-เบสของน้ าเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าน้ านั้นมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเบส หากน้ ามีค่าพีเอชต่ า
กว่า 7 แสดงว่า น้ านั้นมีสภาพเป็นกรด แต่ถ้ามีพีเอชมากกว่า 7 ขึ้นไป แสดงว่าน้ ามีสภาพเป็นเบส การตรวจวัดค่าพีเอชอาจท า
ได้โดยการใช้กระดาษวัดพีเอช หรือเครื่องวัดพีเอช 
 ก๊าซมีบทบาทส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับคุณภาพของน้ า ได้แก่ ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนเป็นก๊าซที่
จ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องใช้ออกซิเจนในกระบวนการต่างๆ ของเซลล์ภายในร่างกายในการผลิตพลังงานเพื่อการ
ด ารงชีวิต แม้ว่าในบรรยากาศมีออกซิเจนประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ แต่ออกซิเจนละลายน้ าได้น้อยมาก สัตว์น้ าจึงต้องใช้พลังงาน
เพื่อการหายใจมากกว่าสัตว์บกเพื่อให้ได้ออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการ ความสามารถในการละลายน้ าของแก๊สออกซิเจน
ขึ้นอยู่กับความกดดันของบรรยากาศ อุณหภูมิและความเค็มของน ้า ออกซิเจนละลายน้ าได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิและความเค็ม
ของน้ าลดลง การตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ าสามารถใช้เครื่องวัดออกซิเจนละลาย (DO meter) หรือใช้การวิเคราะห์
ทางเคมีโดยใช้สารเคมีเข้าท าปฏิกิริยา 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง  

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งอาจมองเห็นด้วยตาและไม่สามารถมองเห็นด้วยตา และอาจมีคุณหรือโทษ หรืออาจสรุปง่ายๆ ว่า
สิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา (เกษม จันทร์แก้ว. 2544; สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2549) 

สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่ท าให้คนเห็นคุณค่าและเกิดความตระหนัก และ
ได้เข้าถึงหลักการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนา
ความรู้ เจตคติ ทักษะและรู้จักตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล เพื่อให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ทั้งนี้เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนการสร้างรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล  กลุ่มและสังคม 
(เกษม จันทร์แก้ว. 2536; วินัย วีระวัฒนานนท์ และ บานช่ืน สีพันผ่อง. 2539; Palmer and Neal, 1994) 

โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง แผนงานทางสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ก าหนดไว้เป็นข้ันตอนอย่างครบวงจร จนแผน
ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมนั้นส าเร็จ โดยเริ่มจากหลักสูตรซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ 
เนื้อหาสาระ อาคาร/สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์/สื่อ วัสดุการสอน/คู่มือ ปฏิบัติการ/ฝึกงาน กิจกรรมเสริม และกระบวนการ
ถ่ายทอด โดยทุกองค์ประกอบจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปสู่ผู้เรียน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้สอน จนท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามผู้สอนก าหนดไว้ โดย 

แสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการ จากนั้นท าการประเมินผลโปรแกรมฯ และพัฒนาเป็นวงจรต่อไป (เกษม จันทร์แก้ว. 
2536) แสดงขั้นตอนการด าเนินการของโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ที่มา : เกษม จันทร์แก้ว. 2536 

การเรียนการสอนในปัจจุบัน “เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเรียนการสอนที่เน้นให้เป็นห้องเรียนที่มีความสุข เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านปัญญาให้ผู้เรียน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความต่อเนื่อง และคงความรู้ไว้อย่างยั่งยืน 

สาระการเรียนรู้ในหมวดวิชาต่างๆ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (1: รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2: ซื่อสัตย์สุจริต 3: มีวินัย 4: ใฝ่เรียนรู้ 5: อยู่อย่างพอเพียง 6: มุ่งมั่นในการท างาน 7: รัก
ความเป็นไทย 8: มีจิตสาธารณะ) ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ดังนี้ การน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind: ลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ 
ได้แก่ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การ 

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์) มีก าหนดสาระการเรียนรู้ เป็นสาระหลักของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ประกอบด้วย 8 สาระหลักดังน้ี 

สาระที ่1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
สาระที ่2: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สาระที ่3: สารและสมบัติของสาร 
สาระที ่4: แรงและการเคลื่อนที ่
สาระที ่5: พลังงาน 
สาระที ่6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 

1. ส ารวจความตอ้งการ

ของโปรแกรม

สิ่งแวดล้อมศึกษา 

2. ก าหนดประเด็น

หรือหัวขอ้ 

3. สร้างหลักสูตร 

4. โปรแกรม

สิ่งแวดลอ้มศกึษา 

5. ประสานงาน 

6. ด าเนนิการตาม

โปรแกรม 

7. ประเมินผล 

-เนื้อหาสาระ 

-กลุ่มเป้าหมาย 

-เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

-เอกสาร/คู่มอื 

-สถานท่ี ฯลฯ 

-จัดท าเอกสารโครงการ 

-จัดหางบประมาณ 

-ตดิตอ่กลุ่มเป้าหมาย/

วทิยากร 

-จัดเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์ ฯลฯ 
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สาระที ่8: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จากสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 สาระ เมื่อพิจารณาเฉพาะสาระที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่ามีความ

สืบเนื่องกัน และสามารถผูกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ าได้ เพราะเมื่อมองทั้งระบบนิเวศน้ ามี
บทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้น้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญทางด้านการเกษตร โดยคุณภาพน้ าส าหรับ
ประโยชน์ในแต่ละด้านที่ต้องการใช้นั้นแตกต่าง และสภาพน้ าที่ใช้ ในการเกษตรแต่ละด้าน ในแต่ละท้องถิ่นมีสมบัติที่
แตกต่างกัน ดังนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จะต้อง
พิจารณาตัวแปรหลายค่า เช่น พีเอช อุณหภูมิ ความโปร่งแสง และปริมาณออกซิเจนในน้ า ดังนั้นตัวแปรเหล่านี้ต้ อง
เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรในแต่ละด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 2551; สุรศักดิ์ ละลอกน้ า. 2551) 
 คุณภาพน้ า หมายถึง ลักษณะจ าเพาะที่ดีของน้ า ซึ่งรวมความถึงลักษณะจ าเพาะทางฟิสิกส์ เช่น การส่องผ่านน้ าของ
แสง อุณหภูมิ คลื่น และกระแสน้ า เป็นต้น ลักษณะจ าเพาะทางเคมี เช่น ความเป็นด่าง พีเอช ออกซิเจนละลาย ไนไตรท์ ไนเต
รท ออร์โธฟอสเฟต เป็นต้น และลักษณะจ าเพาะทางชีวภาพ เช่น ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์  และ
จุลินทรีย์ เป็นต้น การวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพื่อเป็นข้อมูลในการจดัการควบคุมคุณภาพน้ าในทางการเกษตร หรืองานท่ีเกี่ยวข้อง
เฉพาะสาขา และป้องกันและบรรเทาไม่ให้แหล่งน้ ามีความเสื่อมโทรม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัย และเกี่ยวข้องกับ
ระบบนิเวศท่ีจ าเป็นต้องใช้แหล่งน้ านั้น 
 มาตรฐานคุณภาพน้ านั้นจะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ เช่น กรมควบคุมมลพิษ (2540) มีการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 2 (ประโยชน์บางประการเพื่อการประมงเป็นหลัก) ไว้ดังนี้ อุณหภูมิตามธรรมชาติ พี
เอช 5.0 – 9.0 และออกซิเจนละลายน้ า 6 มก/ล เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ. 2540) 
 การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น ได้แก่ ความโปร่งแสง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนละลาย อุณหภูมิ 
และ พีเอช โดยความโปร่งแสงเป็นการวัดระยะความลึกที่แสงสามารถส่องผ่านลงไปในน้ าได้ ความโปร่งแสงของน้ าจะผันแปร
ตามสีและความขุ่นของน้ า แต่บางครั้งความโปร่งแสงอาจผันแปรตามความเข้มของแสง และทิศทางของแสง ความโปร่งแสง
เป็นพารามิเตอร์ที่วัดได้รวดเร็วและง่ายด้วยเครื่องมือท่ีเรียกว่า Secchi disc ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวช้ีวัดที่บอก
กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารอาหารแล้วได้คารบ์อนไดออกไซด์ ซึ่งอาจวัดด้วยเครื่องมือท่ีจ าเพาะหรือท าการตกตะกอน
กับน้ าปูนใส (Ca(OH)2) การวัดออกซิเจนละลายน้ าท าการวัดด้วยเครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจน หรือใช้การตรวจสอบด้วยวิธี
ทางเคมี อุณหภูมิใช้เทอร์โมมิเตอร์ และพีเอช สามารถใช้เครื่องวัดพีเอช กระดาษวัดพีเอช ซึ่งอาจใช้สารสกัดจากพืชบางชนิดได้ 
ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นสามารถพัฒนาให้เหมาะกับท้องถิ่นแต่ละที่ได้ ขึ้นอยู่กับวัสดุและอุปกรณ์ของโรงเรียนที่
อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ 
 มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจ านวนน้อยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพน้ าที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสามารถพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนในท้องถิ่นได้ โดยพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่  

สุชาดา พจนพิมล (2542) ท าการการพัฒนาโปรแกรมการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่อง สารเป็นพิษใกล้ตัวด้วยวิธีสอน
แบบศึกษานอกสถานที่ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ผ่าน 80% นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ผา่น 70% และนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ า 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ผา่น 60% และนักเรียนให้ความคิดเห็นว่า โปรแกรมการสอนนี้อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
เนื่องจากมีวิดีทัศน์ประกอบการสอนท าให้เข้าใจในเรื่องที่เรียนมาก และนักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ 

สุดาเรศ แจ่มเดชะศักดิ์ (2543) ท าการการพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กวัยอนุบาล โดยใช้แนวการ
สอนแบบผูกเป็นเรื่องราว พบว่า หลังทดลองใช้โปรแกรมนักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อน
การทดลองใช้โปรแกรม ทั้งนี้นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหลังการทดลองใช้โปรแกรมสูงกว่าก่อนการ
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ทดลองใช้โปรแกรม นักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
หลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์การประเมินโปรแกรม 

จิราวรรณ เก่งกั่ว (2545) ท าการวิจัยโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องการแยกขยะในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านไสยาสน์ ระดับประถมศึกษา 4-6 อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ความรู้และเจตคติระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
การสอนโดยใช้และไม่ใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องการแยก 

ขยะในโรงเรียน มีความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ เจตคติของนักเรียน ก่อนและหลังการสอนโดยใช้และ
ไม่ใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  นอกจากนั้นยังมีบทปฏิบัติการหรือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาได้แก่ บทปฏิบัติการเพื่อศึกษา
สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา: ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสิ่งแวดล้อมศึกษา กรณีศึกษาป่าชุมชน (มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2535; 
กนก จันทร์ทอง. 2538; กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2540; กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม. 2541) เป็นต้น 
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กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการย่อยที่ 1 
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมฯ 

ก าหนดรปูแบบของชุดกิจกรรมตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเบื้องตน้ 

ก าหนดวัตถุประสงคใ์นการสร้างชุดกิจกรรม

สอดคล้องกับพื้นท่ี 

สรา้งชุดกจิกรรม/ทดสอบกลุม่ย่อย (1:1)/ทดสอบ
กลุม่ย่อย (1:10) 

ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคณุภาพและความ
สอดคล้องของชุดกิจกรรม 

แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วน าไป
ทดสอบประสิทธภิาพชุดกิจกรรม 

ทดสอบประสิทธภิาพชุดกิจกรรมกับกลุม่
ตัวอย่างในพื้นที ่

ชุดกิจกรรมทีป่ระสิทธิภาพ 80/80  พร้อมใช้ใน
โปรแกรมสิง่แวดลอ้มศกึษา 

โครงการยอ่ยท่ี 2 

ผลการใชโ้ปรแกรมสิ่งแวดล้อมศกึษาฯ 

ส ารวจพื้นท่ีเพื่อร่างสร้างโปรแกรม

สิ่งแวดล้อมศกึษา 

ตดิตอ่ประสานงานพื้นท่ีเพื่อจดัท าโปรแกรม

สิ่งแวดล้อมศกึษา 

จัดท าองค์ประกอบของโปรแกรมฯ เช่น 

เตรียมเอกสาร และก าหนดการฯลฯ  

ประสานงานคร้ังสุดท้ายกอ่นใชโ้ปรแกรม  

เชน่  ตดิตอ่วทิยากร ฯลฯ 

ด าเนนิการโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศกึษา 

ประเมนิผลการใชโ้ปรแกรมฯ 
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10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
กนก จันทร์ทอง. 2538 . สิ่งแวดล้อมศึกษา: ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี. 167 หน้า. 
กรมควบคุมมลพิษ. 2540. เกณฑ์ระดับคุณภาพน้ าและมาตรฐานคุณภาพน้ าประเทศไทย. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 159 หน้า. 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2540. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา กรณีศึกษาป่าชุมชน. 

กระทรวงศึกษาธิการ. 103 หน้า. 
กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม. 2541. คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษา. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริม

และเผยแพร่ กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม. 80 หน้า. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพ์ครั้งที่ 2. วัฒนาพานิช ส า ราญราษฎร์ 

พระนคร กรุงเทพฯ. 
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร .  ( 2 5 5 1 ) .  ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 5 5 1 . 

http://academic.obec.go.th/curriculum44/upload/cur_20081218151842.pdf.  สืบค้นเมื่อวันที่  30 
ธันวาคม 2551.   

เกษม จันทร์แก้ว. 2536. สิ่งแวดล้อมศึกษา. อักษรสยามการพิมพ์. กรุงเทพฯ. หน้า 275 
เกษม จันทร์แก้ว. 2544. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 275  
จิราวรรณ เก่งกั่ว. 2545. โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องการแยกขยะในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านไสยาสน์ ระดับ

ประถมศึกษา 4-6 อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
บูรพา (วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม).  

พฤทธ์ ศรีบรรณพิทักษ์. (2529). การวืจัยและพัฒนาทางการศึกษา รวมบทความเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา เล่มที่ 2ใ 
11(4): 21-25.  

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรุงเทพฯ : ส านักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2535. บทปฏิบัติการเพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน. 
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร. 52 หน้า. 

วินัย วีระวัฒนานนท์ และ บานช่ืน สีพันผ่อง. 2539. สิ่งแวดล้อมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทส่องศยาม จ ากัด. กรุงเทพฯ. 224 หน้า. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวช้ีวัดและสาระการ

เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
http://academic.obec.go.th/curriculum44/upload/cur_20081218150852.pdf. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551. 

สุชาดา พจนพิมล. 2542. การพัฒนาโปรแกรมการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่อง สารเป็นพิษใกล้ตัวด้วยวิธีสอนแบบศึกษานอก
สถานท่ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรม
หาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุดาเรศ แจ่มเดชะศักดิ์. 2543. การพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กวัยอนุบาล โดยใช้แนวการสอนแบบผูกเป็น
เรื่องราว. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2549. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วท 272 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครูวิทยาศาสตร์. 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารอัดส าเนา. 147 หน้า. 

สุรศักดิ์ ละลอกน้ า. 2551. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วท 221 ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารอัดส าเนา. 8 หน้า. 

Borg, Walter R. and Merright, D. Gall. 1979. Educational Research. NY: Longman. 
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Palmer J. and Neal P. 1994. The handbook of environmental education. 1st Published. Mackays of 
Chatham PLC, Chatham, Kent. 

http://www.aquatoyou.com/ ท าการสืบค้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2553  
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html ท าการสืบค้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2553 
 
11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

11.1 เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตรศึกษา 
11.2 ได้นวัตกรรมที่เป็นชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
ได้นวัตกรรมชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอ้มท่ีพร้อมน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและอาจเผยแพร่ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร
ศึกษา 
 

13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานท่ีท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
13.1  ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาที่ดัดแปลงมาจากของบอร์กและกอล (พฤทธิ์ ศิรินภาณพิทักษ์. 2529 : 21-24: 

อ้างอิงจาก Borg and Gall. 1979: 771-798) เป็นดังนี้ 
13.1.1 ก าหนดเรื่อง/หัวข้อชุดกิจกรรมที่จะพัฒนา 
13.1.2 รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
13.1.3 วางแผนการวิจัยและพัฒนา 
13.1.4 พัฒนารูปแบบขั้นตอนของชุดกิจกรรม 
13.1.5 ทดลองใช้ชุดกิจกรรม ครั้งท่ี 1 ข้ัน 1:1 โดยใช้นักเรียน เก่ง:ปานกลาง:อ่อน (1:1:1) รวม 3 คน 
13.1.6 ปรับปรุงชุดกิจกรรม ครั้งท่ี 1 
13.1.7 ทดลองใช้ชุดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ขั้น 1:10 โดยใช้นักเรียน เก่ง:ปานกลาง:อ่อน (3:3:3) รวม 10 คน  
13.1.8 ประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญและปรับแก้ตามผลการประเมิน 
13.1.9 ทดลองใช้ชุดกิจกรรม ครั้งที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1/E2 = 80/80) 
13.1.10 ได้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส าหรับทดลองใช้/เผยแพร่ต่อไป 

13.2 ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสาระที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรม 
ซึ่งจะท าให้ได้นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นชุดกิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น ที่เหมาะสมส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับความส าคัญของน้ า คุณภาพน้ าและดัชนีคุณภาพน้ า 
การตรวจคุณภาพน้ าเบื้องต้น และการรักษาคุณภาพน้ า เป็นต้น 

13.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
13.3.1 ชุดกิจกรรม เรื่อง การตรวจคุณภาพน้ าเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย ใบความรู้ วิธีท ากิจกรรม ผลการศึกษา 

และค าถามท้ายกิจกรรม เป็นต้น 
13.3.2 แบบประเมินชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
13.3.3 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

13.4 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อหาข้อบกพร่องด้านต่างๆ 
13.4.1 ทดลองใช้ชุดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ขั้น 1:1 เพื่อหาข้อบกพร่องด้านต่างๆ โดยใช้นักเรียน เก่ง:ปานกลาง:

อ่อน (1:1:1) รวม 3 คน 
13.4.2 น าผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงเพื่อใช้ทดลองในครั้งท่ี 2 

http://www.aquatoyou.com/
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html%20ทำการสืบค้นเมื่อวันที่%2026%20กันยายน%202553
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13.4.3 ทดลองใช้ชุดกิจกรรม ครั้งท่ี 2 ข้ัน 1:10 เพื่อตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรมกับกลุ่มย่อย โดยใช้นักเรียน 
เก่ง:ปานกลาง:อ่อน (3:3:3) รวม 9 คน น าผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงแล้วส่งให้ผู้เช่ียวชาญ
ประเมิน 

13.4.4 ประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผู้เช่ียวชาญและปรับแก้ตามผลการประเมิน เพื่อน าไปใช้ทดลองในขั้น
ต่อไปเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

13.4.5 ทดลองใช้ชุดกิจกรรม ครั้งที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1/E2 = 80/80) โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน 

13.4.6 จัดชุดกิจกรรมที่สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในโครงการย่อยที่ 2 ต่อไป 
 

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
14.1 ระยะเวลาในการท าวิจัย 1  ปี 
14.2 สถานท่ีท าการวิจัย 

    - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
  - โรงเรียนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม ่

แผนการด าเนินงานของโครงการวิจัยท่ี 1 (เดือนที่ 1 – 12) 
ขั้นตอน รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง              
2 จัดเตรียมซื้อสารเคมี และวัสดุที่เกีย่วข้องกับงานวิจัย             
3 สร้างชุดกิจกรรมการตรวจสอบคณุภาพน้ าเบื้องต้น ได้แก่ การ

ตรวจวัดพีเอช การวัดความโปร่งแสง อุณหภูมิ และการวัด
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า 

            

4 ท าการทดลองใช้กับกลุ่มย่อยและปรับปรุงชุดกิจกรรม 1:1 
และ 1:10 

            

5 ให้ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบชุดกิจกรรม และ
ปรับปรุง 

            
 

6 หาประสิทธิภาพการใช้ชุดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย ่าง             
 

7 สรุป วิเคราะห์ และรวบรวมผล เขยีนรายงาน             
 
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจยั 

16.1  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 6)] 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณ 2554) 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. งบบุคลากร  
     - ค่าตอบแทน  
     - นักวิจัย (อัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของงบวิจัย) 7,500.- 
     - ค่าตอบแทนผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (1,000 บาท/คน) จ านวน 5 คน 5,000.- 
     - ค่าจ้าง  
     - นิสิตช่วยงาน 1 คน (อัตรา 40 บาท/คน/ช่ัวโมง: 2 ช่ัวโมง/วัน) ระยะเวลา 120 วัน 9,600.- 

  รวม 22,100.- 
2. งบด าเนินการ  
     - ค่าใช้สอย  
        ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (12,000 บาท/ครั้ง จ านวน 2 ครั้ง) 24,000.- 
        ค่าถ่ายเอกสารส าเนา เย็บเล่ม เข้าปก ชุดกิจกรรม (100 บาท/เลม่) จ านวน 50 ชุด 5,000.- 
        ค่าจ้างพิมพ์ ถ่ายเอกสารส าเนา เย็บเล่ม เข้าปก รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ (200 บาท/เลม่) 
จ านวน 5 เล่ม 

1,000.- 

     - ค่าวัสดุ / อุปกรณ์/สารเคมี        
        วัสดุส านักงาน เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ อื่น ๆ   2,000.- 
        ค่าชุดสารเคมีในการตรวจวดัปริมาณออกซิเจน  10,000.- 
        ค่าวัสดตุ่าง ๆ  เช่น กระดาษวดัพีเอช กระดาษกรอง  
        เทอร์โมมิเตอร์ ขวดพลาสติก เครื่องแก้ว และ Secchi disc  เป็นต้น         

8,900.- 

        ค่าสารเคมี อ่ืนๆ เช่น สารละลายบัฟเฟอร์ เป็นต้น 2,000.- 
         - ค่าสาธารณูปโภค  

รวม 52,900.- 
3. งบลงทุนค่าครุภัณฑ ์  

รวม 0.- 
รวมงบประมาณทั้งโครงการตลอดแผนงานวิจัย 75,000.- 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ยงบประมาณ 
 

16.2  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่อง (ผนวก 7)] 

16.3  งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการ
วิจัยแล้ว) 

 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
   ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ า ที่มีคุณภาพและ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 
โครงการวิจัยต่อเนื่องปีท่ี 2 ขึ้นไป 
ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา 
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ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวจิัยอื่น (ถ้า
มี) 
รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
 
ค าช้ีแจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ไม่ม ี
 
ลงลายมือช่ือ หัวหน้าโครงการวิจยั พร้อมวัน เดือน ป ี  
 

 
(อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้ า) 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภุาภรณ์ ศริโิสภณา) 

 หัวหน้าแผนงานวิจัย 
 

 

ส่วน  ค  : ประวติัผูรั้บผิดชอบแผนงานวิจยั 
หวัหนา้แผนงานวิจยั และหวัหนา้โครงการท่ี 2 

นาง สุภาภรณ์ ศิริโสภณา 
  Ms Supaporn Sirisopana 
 

เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 

1234567890123  
  

ต าแหน่งปัจจุบนั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

หน่วยงานท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และ e-mail 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขมุวิท 23 กทม 10110 

  โทรศพัท ์02-649-5000 ต่อ 8300 โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 8660 E-mail 

supaposi@swu.ac.th  

 

 

1. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

2519 ปริญญาตร ี กศ.บ. เคม ี มศว.  
2524 ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม. เกษตร 

mailto:supaposi@swu.ac.th
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2. ประวัติการรับทุนวิจัย  (ให้ระบุชื่อโครงการวิจัย ปีงบประมาณที่รับทุน  ประเภททุนที่ได้รับ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ และ

เลขท่ีสัญญาอ้างอิง) 
- 

3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
Environmental Pollution (wastewater), Environmental management 

 

4. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า
เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

8.1 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว  
1.   หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ความหลากหลายของนกบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
      ประสานมิตร (เผยแพร่ พ.ศ.2551) 
3. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การดดูซับโครเมียมในน้ าเสียสังเคราะหโ์ดยสาหร่ายสเีขียว 

แกมน้ าเงิน Aphanorhece halophytica” (เผยแพร่ พ.ศ.2552) 
8.2 งานวิจัยท่ีเผยแพร่  

ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิชาการ  
1. Sirisopana, S., Middleton, J., Laloknam, S., and Phornphisutthimas, S. (2008). Diversity of 

Birds at Srinakharinwirot University Prasanmitr. 4th Naresuan Research Conference. 28-29 
July 2008. Naresuan University, Pisanulok, Thailand. 

2. Sirisopana, S., Kaewsuksai, P., and Middleton, J. (2009). Analysis of  the Solid Waste 
Management System of a New Rural Campus of Srinakharinwirot University in Thailand. The 
International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability. 5(4): 79-
86. 

3. Sirisopana, S., Laloknam, S., Tanachaisitikul, F. and Middleton, J. (2009). Ecological Survey 
of Mangrove Plant Diversity at Asokaram Temple, Samutprakarn Province, Thailand. The 
10th International Congress of Ecology 16-21 August 2009. Brisbane, Australia. 

4. Laloknam, S., Sirisopana, S., Attaphinyo, P., Poohuarai, S., and Phornphisutthimas, S. 
(2009). Detection of amylase activity from fruit and vegetables in an undergraduate 
classroom. Asian Journal of Food and Agro-Industry 2(03): 381-390. 

5. Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. 
(2009). Removal of mercury, arsenic, and cadmium in synthetic wastewater by 
cyanobacterium Aphanothece halophytica. NU Science Journal 6(S1): 96-104. 

6. Laloknam, S., Wimalai, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2009). A construction 
of database of natural edible mushrooms at Maelanoi village, Maelanoi district, 
Maehongson, for natural life learning source. e-Journal of ICT for Learning Development 
1(1): 398-1174-1-PB. 

7. Kachensuwan, C., Komolkittikan, K., Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. 
(2009, January). Determination of the best lipase producing sources in pineapple. The 3rd 
Srinakharinwirot Academics (p. 141-154). Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. 

http://www.ajofai.info/Abstract/Detection%20of%20amylase%20activity%20from%20vegetables%20and%20fruit%20in%20an%20undergraduate%20classroom.pdf
http://www.ajofai.info/Abstract/Detection%20of%20amylase%20activity%20from%20vegetables%20and%20fruit%20in%20an%20undergraduate%20classroom.pdf
http://ejournals.thaicyberu.go.th/index.php/ictl/article/view/32
http://ejournals.thaicyberu.go.th/index.php/ictl/article/view/32
http://ejournals.thaicyberu.go.th/index.php/ictl/article/view/32
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8. Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. 
(2009, January). Reduction of mercury, arsenic, cadmium in synthetic wastewater by 
cyanobacterium Aphanothece halophytica. Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2009: Sustainable Development in Chemistry Based on Indigenous Knowledge 
(p.109). Naresuan University, Pisanulok, Thailand. 

9. Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Poohaurai, S., and Attaphinyo, P. 
(2009, October). Detection of cellulase activity using gelatinous bacterial cellulose (GBC) 
as substrate. The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (p. 308). The 
Tide Resort (Bangsaen Beach), Chonburi, Thailand. (L_L0011) 

10. Laloknam, S., Sirisopana, S., Attaphinyo, P., Poohuarai, S. and Phornphisutthimas, S. 
(2009, August). Study of detection of amylase activity from vegetables and fruits in an 
undergraduate classroom. The 1st RMUT International Conference on the Role of 
Universities in Hands-on Education (RMUTIC 2009) (p.293). Rajamangala University of 
Technology Lanna, Chiang Mai, Thailand. (ED.O-001) 

11. Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2010, January). Learning retention 
in undergraduate biology using a hands-on practical “Enzyme detection from vegetables 
and fruits.” Pure and Applied Chemistry International Conference 2010: Challenges in 
Chemistry for Sustainable Development (p. 240). Suree Grand Hotel, Ubonratchathani, 
Thailand. 

12. Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2010). Learning Retention in   
       Undergraduate Biology using A Hands-on Practical “Enzyme Detection from Vegetables   
       and Fruits”. Journal of Chemistry and Chemical Engineering 4(5): 29-35. 
13. Kanokgarn Nakthong, Potitorn Kanchitanurak, Torung Boonsong, Chaiyasad Kachensuwan, 

Sirikanda Klahan, Supaporn Sirisopana, Somkiat Phornphisutthimas, and Surasak 
Laloknam, (2010), Effect of pH and salinity on growth, chlorophyll, carotenoid, phenolic 
compound, proline, protein and carbohydrate contents in a cyanobacterium Oscillatoria 
sp. 8th Agricultural Naresuan National Conference 2010. Naresuan University, Pisanulok, 
Thailand. 

14. Wichitpol Meekaew, Chaiwat Wongsawetsila, Chalermporn Sermmatiwong, Nattapol 
Kantapab, Suchada Toonkanakorn, Putawan Sanjai-i, Yuthtasak Danyuthtasilp, Supaporn 
Sirisopana, Somkiat Phornphisutthimas, and Surasak Laloknam, (2010), Determination of 
amylase, cellulose, protease and lipase activities in bioextract process. 8th Agricultural 
Naresuan National Conference 2010. Naresuan University, Pisanulok, Thailand. 

 
 
 

ผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการ 
1. สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, (2006), ขยะชุมชน สถานท่ีฝังกลบ และการฟื้นฟ,ู วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 

22(2: 2549): 104-121. 
2. สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, (2553), ลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะและใช้ถังขยะแยกประเภท,  

             วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้, 1(1): 54 – 60. 

http://www.scisoc.or.th/stt/35/sec_l/paper/STT35_L_L0011.pdf
http://www.scisoc.or.th/stt/35/sec_l/paper/STT35_L_L0011.pdf
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4.3 งานวิจัยท่ีก าลังท า 
-  

 

หัวหน้าโครงการที่ 1 
1. ช่ือ  นายสุรศักดิ์ ละลอกน้ า 
  Mr. Surasak Laloknam 
 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
1234567890123 
 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาจารย ์
 

4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กทม 10110 
  โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 8660 โทรสาร 02-649-1000 ต่อ 8663 E-mail Lsurasak2005@yahoo.com 
 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
2537 ปริญญาตร ี วท.บ. ชีววิทยา มศว.  
2541 ปริญญาโท วท.ม. ชีวเคมี จุฬาฯ 
2549 ปริญญาเอก วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาฯ 

 

6. ประวัติการรับทุนวิจัย  (ให้ระบุชื่อโครงการวิจัย ปีงบประมาณที่รับทุน  ประเภททุนที่ได้รับ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ และ
เลขท่ีสัญญาอ้างอิง) 

 เคยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 5 
 

7. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 Biochemistry, Biology, Radiochemistry, Genetic engineering 
 
8. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า

เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
 8.1 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว  
 

ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Labelling and quality control of 99mTc-labelled somatostatin  
analogues 
ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Effect of salt stresses on choline transport into halotolerant cyanobacterium 
Aphanothece halophytica 

8.2 งานวิจัยท่ีเผยแพร่ 

mailto:Lsurasak2005@yahoo.com
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1.   Surasak Laloknam, Kimihiroi Tanaka, Teerapong Buaboocha, Rungaroon Waditee, Aran 
Incharoensakdi, Takashi Hibino, Yoshito Tanaka, and Teruhiro Takabe. 2006. Halotolerant Cyanobacterium 
Aphanothece halophytica Contains a Betaine Transporter Active at Alkaline pH and High Salinity. Appl. 
Environ. Microbiol. 72 (9); 6018 – 6026. 

2.  Surasak Laloknam, Jutakae Wangsupa, and Aran Incharoensakdi. 2006. Characterization of nitrate 
uptake by the halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica grown under non-stress and salt-
stress conditions. 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th 
FAOBMB Congress (Japan): 434. 

3. Vandna Rai, Surasak Laloknam, Ashwani Kumar Rai, Teruhiro Takabe. 2006. Knockout Glycine 
Methylation Gene of Aphanothece halophytica make It Salt Sensitive by Reducing Synthesis of Betaine. 20th 
IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress (Japan): 327. 

4. Incharoensakdi, A., and Laloknam, S. 2005. Nitrate uptake in the halotolerant cyanobacterium 
Aphanothece halophytica is energy-dependent driven by DeltapH. J. Biochem. Mol. Biol. 38(4):468-473. 

 

8.3 งานวิจัยท่ีก าลังท า 
-    ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Preparation of 99mTc-labelled peptide kit for Imaging of peripheral  
     receptors 
-    หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลของโลหะหนักบางชนิดต่อการเจริญ ปริมาณคลอโรฟิลล์ และ  
      รูปแบบของโปรตีนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินทนเค็ม Aphanothece halophytica 

 
หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ช โดยระบุรายละเอียดตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of  reference-TOR) การจัด
จ้างการท าวิจัยด้วย 

2. กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาและนักวิจัยมีความ
ประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าแผนงานวิจัยประกอบการเสนอ
ของบประมาณด้วย 

3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภา

วิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม  ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 1 ชุด 
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(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554) 

 

ว.- 1ด โครงการย่อยที่ 2 
 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ                           แบบ ว-1ด 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ 
------------------------------------ 

ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย โครงการที่ 2  
(ภาษาไทย)  ผลการใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ 
(ภาษาอังกฤษ) EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM “PRIMARY 

DETECTION OF WATER QUALITY” ON LOCAL LOWER SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS IN CHIANG MAI PROVINCE 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ือง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบ้ืองต้นส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น 

(ภาษาอังกฤษ) AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM, “PRIMARY DETECTION OF 
WATER QUALITY”, FOR LOCAL LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 
ส่วน ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย     

      แผนงานวิจัยใหม่        
แผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…. ปี ปีนี้เป็นปีท่ี….. รหัสแผนงานวิจัย ...…..……           
I  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2) 
ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ 

  - ระบุความส าคัญกับเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ (โปรดดู รายละเอียดในผนวก 
2) 

   การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างสันติและเกื้อกูล 

II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-
2554) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัยที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
- กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ 

ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละ
ท้องถิ่น 

- แผนงานวิจัยที่ 1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับกลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์

การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) (โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 
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- กลุ่มเรื่อง 3 การปฏิรูปการศึกษา  
IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อที่มี

ความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4) 
   - นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก :  
     เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาค

ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค   
   - นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล :  
    นโยบาย นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
ส่วน  ข   :  องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย 
1. ผู้รับผดิชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
 1.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ ศิริโสภณา 
 - หน่วยงานต้นสังกัด (หน่วยงานหลัก) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กทม 
10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 8300 โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 8660 E-mail supaposi@swu.ac.th 

 - บทบาทในการท าวิจัย 
  วางแผนการวิจัย ทดลอง รวบรวมและสรุปผลการทดลอง เขียนรายงานสรุปแผนงานวิจยั 
  1.2 ผู้ร่วมวิจัย 
 - อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ า 
 - หน่วยงานต้นสังกัด (หน่วยงานหลัก) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กทม 
10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 8251 โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 8660 E-mail surasakl@swu.ac.th 

 - บทบาทในการท าวิจัย  
  ร่วมวางแผนการวิจัย ทดลอง รวบรวมและสรุปผลการทดลอง  
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
 การพัฒนาทดลอง (experimental development) 
 
 
 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย (ผนวก 5) 
 สาขาการศึกษา 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย 
 -โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental education program)   

-การตรวจสอบคุณภาพน้ า (Water quality detection) 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 การเรียนการสอนในปัจจุบัน “เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเรียนการสอนที่เน้นให้เป็นห้องเรียนที่มีความสุข ดังนั้น
งานวิจัยระดับชาติจึงมียุทธศาสตร์ด้านหนึ่ง ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

mailto:supaposi@swu.ac.th
mailto:surasakl@swu.ac.th
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และสังคมให้เป็นรากฐานที ่มั ่นคงของประ เทศ โดยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน  ในการอยู ่ร ่วมกันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสันติและเกื้อกูล โดยให้ชุมชนมีการรวมตัว ระดมความคิด ร่วมท าในรูปแบบที่
หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้
ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนและส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูลด้วยการส่งเสริม
สิทธิชุมชน และ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการกลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคม ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษา ดังนั้นกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนจึงมีบทบาทส าคัญ เพื่อมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  โดย
ต้องสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาที่ต้องการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกัน
ทุกระดับช้ันการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา  และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความต่อเนื่อง เพื่อให้มี
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

สาระการเรียนรู้ในหมวดวิชาต่างๆ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (1: รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2: ซื่อสัตย์สุจริต 3: มีวินัย 4: ใฝ่เรียนรู้ 5: อยู่อย่างพอเพียง 6: มุ่งมั่นในการท างาน 7: รัก
ความเป็นไทย 8: มีจิตสาธารณะ) ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ดังนี้ การน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind: ลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ 
ได้แก่  ความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งมั่น  อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล  การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์) และมีการก าหนดสาระการ
เรียนรู้เป็นสาระหลักของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 8 สาระหลักดังน้ี 

สาระที ่1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
สาระที ่2: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 
สาระที ่3: สารและสมบัติของสาร 
สาระที ่4: แรงและการเคลื่อนที ่
สาระที ่5: พลังงาน 
สาระที ่6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
สาระที ่8: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จากสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 สาระ เมื่อพิจารณาเฉพาะสาระที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่ามีความ

สืบเนื่องกัน และสามารถผูกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ าได้ เพราะเมื่อมองทั้งระบบนิเวศ “น้ า” 
มีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิต อีกทั้งน้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญทางด้านการเกษตร โดยคุณภาพน้ าส าหรับ
ประโยชน์ในแต่ละด้านที่ต้องการใช้นั้นแตกต่างกัน และบางกรณีน้ าที่ใช้ในแต่ละด้าน ในแต่ละท้องถิ่นมีสมบัติที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรเพื่อเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า จะต้องพิจารณาค่าดัชนี
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คุณภาพน้ าหลากหลาย เช่น พีเอช อุณหภูมิ ความโปร่งแสง และปริมาณออกซิเจนในน้ า เป็นต้น ซึ่งดัชนีเหล่านี้ต้อง
เหมาะสมส าหรับกิจกรรมในแต่ละด้าน 

การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนั้นผู้เรียนควรได้มีการลงมือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็นการวัดและการประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเพียงใด การจัดการเรียนการสอนนั้นมี
หลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การปฏิบัติ การท ากิจกรรม การท าค่าย หรือแม้แต่การท าโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ก็
นับว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น และสามารถท าให้ผู้เรียนต่อยอดความคิด ถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  เพราะโปรแกรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการท ากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งแวดล้อมถึงความสัมพันธ์ใน
ระบบนิเวศ และ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราทุกคน และท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์ของหน่วยท่ีท าการศึกษา คุณภาพ
น้ าเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งส าหรับการท าการเกษตรในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น ท่ีมีการท า
การเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นหลัก ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงศึกษา  ผลการใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ือง การ
ตรวจคุณภาพน้ าเบ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เน้นการตรวจสอบคุณภาพน้ าโดย
ใช้วัสดุอุปกรณ์จากท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ า และมุ่งเน้นไปที่ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดหวั งว่า
จะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ผ่านโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จัดให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต
ในสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น และใช้อุปกรณ์ในท้องถิ่นร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนโดยให้ทางโรงเรียนสามารถพึ่ งพาตนเองได้ ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) มีนิสิตส่วนหน่ึงในหลักสูตรได้รับทุนการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่น ซึ่งต้องกลับไปเป็นครูในจังหวัด
เชียงใหม่ต่อไป 

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนวิจัยเรื่อง โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การตรวจคุณภาพน้ า ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ ่น  โดยโครงการวิจัยนี้มุ่งหวังจะศึกษาผลของการใช้สร้างและพัฒนาชุด
กิจกรรมที่เหมาะกับท้องถิ่นจากโครงการที่ 1 โดยน าไปใช้กับนักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อจะน านวัตกรรมนี้ไปพัฒนาและใช้กับท้องถิ่นอื่นๆ 
ต่อไป 
 

6. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 
เพื่อศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมสิ่งแวดล้อม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าทางกายภาพเบื้องตน้ ต่อนักเรียนใน

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
7. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) ที่น าผลของงานวิจัยภายใต้แผนวิจัยมาใช้
ศึกษาผลของโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง
พอใจของผู้ใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ 

เนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นไปที่การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น 

ประชากร กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน (รอศึกษา
ข้อมูล) คน  

ตัวอย่าง ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก ่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต้น จ านวน 50 คน ของโรงเรียนท้องถิ่นใน
อ าเภอแม่แจ่มและอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษามดีังนี ้
1. ตัวแปรต้น ได้แก ่โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น 
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2. ตัวแปรตาม ได้แก ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การตรวจสอบคณุภาพน้ าเบื้องต้น และความพึงพอใจของผู้ใช้
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระยะเวลา 1 ปี  
 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือหรือสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ตระหนัก ทั ศนคติ 

ทักษะ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สัมพันธ์ 
สอดคล้อง และส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรก าหนดไว้  

ชุดกิจกรรม เป็นสื่อการเรียนอย่างหนึ่งอาจใช้เร้าความสนใจ และสื่ออีกอย่างช่วยอธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา สื่อ
การเรียนหลายอย่างประกอบกันจัดเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด (package) เรียกว่า สื่อประสม (multi media) มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สื่อการสอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามที่ต้องการ สื่อที่น ามาใช้
ร่วมกันจะต้องส่งเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามล าดับขั้นที่จัดไว้เป็นชุดที่มีความสมบูรณ์ โดยเน้นการสื่อประสมเข้ามา
ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีระสิทธิภาพ อุปกรณ์ในการสอนต้องจัดให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายกิจกรรมการ
เรียน และการประเมินผล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนด้วยโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งวัดได้จากการตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  โดยวัดความสามารถ 4 ด้าน 
ดังนี ้

1. ด้านความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้ว เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อตกลง 
ศัพท์ กฎ แนวคิด และหลักการ 

2.  ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย การจ าแนก ตีความ และแปลความรู้โดยอาศัย
ข้อเท็จจริง ข้อตกลง ค าศัพท์ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3 ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากที่เคยเรียนรู้มาแล้ว  

4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสืบ เสาะหาความรู้ เรื่อง 
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทักษะการสังเกต การจ าแนกประเภท การลงความเห็นจากข้อมูล การท านายหรือ 
พยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การตีความหมายและลงข้อสรุป ความพึงพอใจต่อโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง ความรู้สึก
และทัศนคติ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยวัดด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการเรียนที่เรียนโดย
ใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สร้างตามแบบวัดของ Likert เป็นแบบสอบถาม ให้เลือกตอบตามความพึงพอใจมี 5 ระดับ 
ความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน ความพึงพอใจมาก 4 คะแนน ความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน ความพึงพอใจน้อย 2 
คะแนน ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 
 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง  
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและ

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งอาจมองเห็นด้วยตาและไม่สามารถมองเห็นด้วยตา และอาจมีคุณหรือโทษ หรืออาจสรุปง่ายๆ ว่าสิ่งแวดล้อม 
หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา (เกษม จันทร์แก้ว. 2544; สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2549) 

สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่ท าให้คนเห็นคุณค่าและเกิดความตระหนัก และ
ได้เข้าถึงหลักการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนา
ความรู้ เจตคติ ทักษะและรู้จักตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล เพื่อให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ทั้งนี้เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนการสร้างรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล  กลุ่มและสังคม 
(เกษม จันทร์แก้ว. 2536; วินัย วีระวัฒนานนท์ และ บานช่ืน สีพันผ่อง. 2539; Palmer and Neal, 1994) 
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โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง แผนงานทางสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ก าหนดไว้เป็นข้ันตอนอย่างครบวงจร จนแผน
ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมนั้นส าเร็จ โดยเริ่มจากหลักสูตรซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ 
เนื้อหาสาระ อาคาร/สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์/สื่อ วัสดุการสอน/คู่มือ ปฏิบัติการ/ฝึกงาน กิจกรรมเสริม และกระบวนการ
ถ่ายทอด โดยทุกองค์ประกอบจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปสู่ผู้เรียน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้สอน จนท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามผู้สอนก าหนดไว้ โดยแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการ จากนั้นท าการประเมินผลโปรแกรมฯ และพัฒนาเป็นวงจรต่อไป (เกษม 
จันทร์แก้ว. 2536) แสดงขั้นตอนการด าเนินการของโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนนิโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
การเรียนการสอนในปัจจุบัน “เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการ

ความรู้ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเรียนการสอนที่เน้นให้เป็นห้องเรียนที่มีความสุข เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านปัญญาให้ผู้เรียน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความต่อเนื่อง และคงความรู้ไว้อย่างยั่งยืน 

สาระการเรียนรู้ในหมวดวิชาต่างๆ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (1: รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2: ซื่อสัตย์สุจริต 3: มีวินัย 4: ใฝ่เรียนรู้ 5: อยู่อย่างพอเพียง 6: มุ่งมั่นในการท างาน 7: รัก
ความเป็นไทย 8: มีจิตสาธารณะ) ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ดังนี้ การน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind: ลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ 
ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล  การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์) มีก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นสาระ
หลักของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 8 สาระหลักดังน้ี 

สาระที ่1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
สาระที ่2: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สาระที ่3: สารและสมบัติของสาร 
สาระที ่4: แรงและการเคลื่อนที ่
สาระที ่5: พลังงาน 
สาระที ่6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 

1. ส ารวจความตอ้งการ

ของโปรแกรม

สิ่งแวดลอ้มศกึษา 

2. ก าหนดประเด็น

หรือหัวขอ้ 

7. ประเมินผล 

-เนือ้หาสาระ 

-กลุ่มเป้าหมาย 

-เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

-เอกสาร/คู่มือ 

-สถานที่ ฯลฯ 

-จัดท าเอกสารโครงการ 

-จัดหางบประมาณ 

-ติดต่อกลุม่เป้าหมาย/

วิทยากร 

-จัดเตรียมสถานที่/

อุปกรณ์ ฯลฯ 

3. สร้างหลักสูตร 

4. โปรแกรม

สิ่งแวดลอ้มศกึษา 

5. ประสานงาน 

6. ด าเนนิการตาม

โปรแกรม 
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สาระที ่8: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จากสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 สาระ เมื่อพิจารณาเฉพาะสาระที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่ามีความ

สืบเนื่องกัน และสามารถผูกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ าได้ เพราะเมื่อมองทั้งระบบนิเวศน้ ามี
บทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้น้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญทางด้านการเกษตร โดยคุณภาพน้ าส าหรับ
ประโยชน์ในแต่ละด้านที่ต้องการใช้นั้นแตกต่าง และสภาพน้ าที่ใช้ในการเกษตรแต่ละด้าน ในแต่ละท้องถิ่ นมีสมบัติที่
แตกต่างกัน ดังนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จะต้องพิจารณาตัว
แปรหลายค่า เช่น พีเอช อุณหภูมิ ความโปร่งแสง และปริมาณออกซิเจนในน้ า ดังนั้นตัวแปรเหล่านี้ต้องเหมาะสมส าหรับท า
การเกษตรในแต่ละด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 2551; สุรศักดิ์ ละลอกน้ า. 2551) 
 คุณภาพน้ า หมายถึง ลักษณะจ าเพาะที่ดีของน้ า ซึ่งรวมความถึงลักษณะจ าเพาะทางฟิสิกส์ เช่น การส่องผ่านน้ าของ
แสง อุณหภูมิ คลื่น และกระแสน้ า เป็นต้น ลักษณะจ าเพาะทางเคมี เช่น ความเป็นด่าง พีเอช ออกซิเจนละลาย ไนไตรท์ ไนเต
รท ออร์โธฟอสเฟต เป็นต้น และลักษณะจ าเพาะทางชีวภาพ เช่น ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์  และ
จุลินทรีย์ เป็นต้น การวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพื่อเป็นข้อมูลในการจดัการควบคุมคุณภาพน้ าในทางการเกษตร หรืองานท่ีเกี่ยวข้อง
เฉพาะสาขา และป้องกันและบรรเทาไม่ให้แหล่งน้ ามีความเสื่อมโทรม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัย และเกี่ยวข้องกับ
ระบบนิเวศท่ีจ าเป็นต้องใช้แหล่งน้ านั้น 
 มาตรฐานคุณภาพน้ านั้นจะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ เช่น กรมควบคุมมลพิษ (2540) มีการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 2 (ประโยชน์บางประการเพื่อการประมงเป็นหลัก)ไว้ดังน้ี อุณหภูมิตามธรรมชาติ พีเอช 
5.0 – 9.0 และออกซิเจนละลายน้ า 6 มก/ล เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ. 2540) 
 การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น ได้แก่ ความโปร่งแสง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนละลาย อุณหภูมิ 
และ พีเอช โดยความโปร่งแสงเป็นการวัดระยะความลึกที่แสงสามารถส่องผ่านลงไปในน้ าได้ ความโปร่งแสงของน้ าจะผันแปร
ตามสีและความขุ่นของน้ า แต่บางครั้งความโปร่งแสงอาจผันแปรตามความเข้มของแสง และทิศทางของแสง ความโปร่งแสง
เป็นพารามิเตอร์ที่วัดได้รวดเร็วและง่ายด้วยเครื่องมือท่ีเรียกว่า Secchi disc ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวช้ีวัดที่บอก
กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารอาหารแล้วได้คารบ์อนไดออกไซด์ ซึ่งอาจวัดด้วยเครื่องมือท่ีจ าเพาะหรือท าการตกตะกอน
กับน้ าปูนใส (Ca(OH)2) การวัดออกซิเจนละลายน้ าท าการวัดด้วยเครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจน หรือใช้การตรวจสอบด้วยวิธี
ทางเคมี อุณหภูมิใช้เทอร์โมมิเตอร์ และพีเอช สามารถใช้เครื่องวัดพีเอช กระดาษวัดพีเอช ซึ่งอาจใช้สารสกัดจากพืชบางชนิดได้ 
ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นสามารถพัฒนาให้เหมาะกับท้องถิ่นแต่ละที่ได้ ขึ้นอยู่กับวัสดุและอุปกรณ์ของโรงเรียนที่
อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ 
 มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจ านวนน้อยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพน้ าท่ีเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสามารถพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมส าหรับการเรยีนการสอนในท้องถิ่นได้ โดยพบว่างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่  

สุชาดา พจนพิมล (2542) ท าการการพัฒนาโปรแกรมการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่อง สารเป็นพิษใกล้ตัวด้วยวิธีสอน
แบบศึกษานอกสถานที่ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ผ่าน 80% นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ผา่น 70% และนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ า 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ผา่น 60% และนักเรียนให้ความคิดเห็นว่า โปรแกรมการสอนนี้อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
เนื่องจากมีวิดีทัศน์ประกอบการสอนท าให้เข้าใจในเรื่องที่เรียนมาก และนักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ 

สุดาเรศ แจ่มเดชะศักดิ์ (2543) ท าการการพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กวัยอนุบาล โดยใช้แนวการ
สอนแบบผูกเป็นเรื่องราว พบว่า หลังทดลองใช้โปรแกรมนักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อน
การทดลองใช้โปรแกรม ทั้งนี้นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหลังการทดลองใช้โปรแกรมสูงกว่าก่อนการ
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ทดลองใช้โปรแกรม นักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
หลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์การประเมินโปรแกรม 

จิราวรรณ เก่งกั่ว (2545) ท าการวิจัยโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องการแยกขยะในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านไสยาสน์ ระดับประถมศึกษา 4-6 อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ความรู้และเจตคติระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
การสอนโดยใช้และไม่ใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องการแยกขยะในโรงเรียน มีความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความรู้ เจตคติของนักเรียน ก่อนและหลังการสอนโดยใช้และไม่ใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  นอกจากนั้นยังมีบทปฏิบัติการหรือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาได้แก่ บทปฏิบัติการเพื่อ
ศึกษาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และ คู่มือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา กรณีศึกษาป่าชุมชน (มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 2535; กนก จันทร์ทอง. 2538; กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2540 ; กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม. 
2541.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

- 153 - 

 
 
 
กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการย่อยที่ 1 
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมฯ 

ก าหนดรปูแบบของชุดกิจกรรมตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเบื้องตน้ 

ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างชุดกิจกรรม
สอดคล้องกับพืน้ที่ 

สรา้งชุดกจิกรรม/ทดสอบกลุม่ย่อย (1:1)/ทดสอบ
กลุม่ย่อย (1:10) 

ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคณุภาพและความ
สอดคล้องของชุดกิจกรรม 

แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วน าไป
ทดสอบประสิทธภิาพชุดกิจกรรม 

ทดสอบประสิทธภิาพชุดกิจกรรมกับกลุม่
ตัวอย่างในพื้นที ่

ชุดกิจกรรมทีป่ระสิทธิภาพ 80/80  พร้อมใช้ใน
โปรแกรมสิง่แวดลอ้มศกึษา 

โครงการย่อยที่ 2 
ผลการใช้โปรแกรมสิ่งแวดลอ้มศกึษาฯ 

ส ารวจพื้นที่เพื่อร่างสรา้งโปรแกรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

ติดตอ่ประสานงานพื้นทีเ่พื่อจดัท าโปรแกรม
สิ่งแวดลอ้มศกึษา 

จัดท าองค์ประกอบของโปรแกรมฯ เช่น 
เตรียมเอกสาร และก าหนดการฯลฯ  

ประสานงานครั้งสดุท้ายกอ่นใช้โปรแกรม  เช่น  
ติดตอ่วิทยากร ฯลฯ 

ด าเนนิการโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ประเมินผลการใช้โปรแกรมฯ 
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http://academic.obec.go.th/curriculum44/upload/cur_20081218150852.pdf.%20สืบค้นเมื่อวันที่%2030%20ธันวาคม%202551
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สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2549. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วท 272 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครูวิทยาศาสตร์. ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารอัดส าเนา. 147 หน้า. 

สุรศักดิ์ ละลอกน้ า. 2551. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วท 221 ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารอัดส าเนา. 8 หน้า. 

Borg, Walter R. and Merright, D. Gall. 1979. Educational Research. NY: Longman. 
Palmer J. and Neal P. 1994. The handbook of environmental education. 1st Published. Mackays of Chatham 

PLC, Chatham, Kent. 
http://www.aquatoyou.com/ ท าการสืบค้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2553  
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html ท าการสืบค้นเมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2553 
 
11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน ์

11.1  เผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตรศึกษา 
11.2 ได้นวัตกรรมที่เป็นโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุม่เป้าหมาย 

ได้นวัตกรรมโปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและมีการศึกษาผลการใช้กับนักเรียนในท้องถิ่น ท าการเผยแพร่
ในการประชุมวิชาการ หรือจดลิขสิทธ์ินวัตกรรม  
 

13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
ขั้นการศึกษาการใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบแผนการวิจัยในครั้งนี้โดยใช้แบบแผนการ

วิจัยแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ Randomized Control Group Pretest Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 
60-62) 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) จากโรงเรียนในท้องถิ่น จ านวน 50 คน เป็นกลุ่มควบคุม 25 คน และกลุ่มทดลอง 25 คน 
 

ขั้นตอนในการด าเนินการทดลอง 
1. น าชุดกิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นมาจัดท าเป็นโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรือ่ง การ

ตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม ่
2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 20 ข้อ ให้กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดสอบ) ท าการทดสอบเป็น

เวลา 20 นาที เพื่อทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
3. ทดลองใช้โปรแกรมฯ กับกลุ่มทดลองโดยทิ้งเวลาจากการท า Pretest อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และก่อนท าการ

ทดลองจะชี้แจงหลักการ เหตุผล และ ประโยชน์ ของการวิจัยให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับนักเรียน
เกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรม วิธีเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. หลังจากท่ีการด าเนินการจนครบโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ แล้ว ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
กับกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน  

5. ให้นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert five rating scale) โดยตอบแบบสอบถาม  

 

http://www.aquatoyou.com/
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html%20ทำการสืบค้นเมื่อวันที่%2026%20กันยายน%202553
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6. สรุป ประเมิน และวิเคราะหผ์ลการวิจัย  
 

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
14.1 ระยะเวลาในการท าวิจัย 1  ปี 
14.2 สถานท่ีท าการวิจัย 

    - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
  - โรงเรียนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม ่

 
แผนการด าเนินงานของโครงการวิจัยท่ี 2 (เดือนที่ 1 – 12) 

ขั้นตอน รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง              
2 ท าการส ารวจพื้นท่ีโรงเรียนบรเิวณในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการท าวิจัย อย่างน้อย 3 ครั้ง 
            

3 จัดท าโปรแกรม และน าโปรแกรมฯ ไปทดลองกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนในท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

            

4 สรุปและรวบรวมผล เขียนรายงาน             
 
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม 
 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 6)] 
 
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของขอ้เสนอการวจิัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณ 2554) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. งบบุคลากร  
     - ค่าตอบแทน  
     - นักวิจัย (อัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของงบวิจัย) 7,500.- 
     - ค่าจ้าง  
     - นิสิตช่วยงาน 1 คน (อัตรา 40 บาท/คน/ช่ัวโมง: 2 ช่ัวโมง/วัน) ระยะเวลา 120 วัน 9,600.- 

  รวม 17,100.- 
2. งบด าเนินการ  
     - ค่าใช้สอย  
        ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (12,000 บาท/ครั้ง จ านวน 2 ครั้ง) 24,000.- 
        ค่าถ่ายเอกสารส าเนา เย็บเล่ม เข้าปก โปรแกรม (100 บาท/เล่ม) จ านวน 60 ชุด 6,000.- 
        ค่าอาหารส าหรับการจดัโครงการโปรแกรมฯ  
        (150 บาท/คน/วัน จ านวน 50 คน 2 วัน) 

15,000.- 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
     - ค่าวัสดุ / อุปกรณ์/สารเคมี        
        วัสดุส านักงาน เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ อื่น ๆ   2,000.- 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
        ค่าวัสดตุ่าง ๆ  เช่น กระดาษวดัพีเอช กระดาษกรอง  
        เทอรโ์มมิเตอร์ ขวดพลาสติก เครื่องแก้ว และ Secchi disc เป็นต้น         

10,900.- 

รวม 57,900.- 
3. งบลงทุนค่าครุภัณฑ ์  

รวม 0.- 
รวมงบประมาณทั้งโครงการตลอดแผนงานวิจัย 75,000.- 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ยงบประมาณ 
 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจ ัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที ่เสนอขอใน แต่ละปี [กรณีเป็น
โครงการวิจัยต่อเนื่อง (ผนวก 7)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการ
วิจัยแล้ว) 

17. ผลส าเร็จและความคุม้ค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นส าหรับ
นักเรียนในท้องถิ่น ท่ีมีคุณภาพและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีท่ี 2 ขึ้นไป 
18.1 ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา 
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น  หรือเป็นการวิจัยต่อ

ยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี) 
18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 

19. ค าช้ีแจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

20. ลงลายมือช่ือ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ป ี  
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภุาภรณ์ ศริโิสภณา) 

 หัวหน้าโครงการและหัวหน้าแผนงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วน  ค  : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
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หัวหน้าแผนงานวิจัย และหัวหน้าโครงการที่ 2 
1. นาง สุภาภรณ์ ศริิโสภณา 

Ms Supaporn Sirisopana 
 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
1234567890123 
 

3.  ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เลขท่ี 114 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กทม 10110 
  โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 8300 โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 8660 E-mail supaposi@swu.ac.th  
 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

2519 ปริญญาตร ี กศ.บ. เคม ี มศว.  
2524 ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
ม. เกษตร 

 
6. ประวัติการรับทุนวิจัย  (ให้ระบุชื่อโครงการวิจัย ปีงบประมาณที่รับทุน  ประเภททุนที่ได้รับ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ และ

เลขท่ีสัญญาอ้างอิง) 
7. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

  Environmental Pollution (wastewater), Environmental management 
8. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็น

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
8.1 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว  

1.   หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ความหลากหลายของนกบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
     ประสานมิตร (เผยแพร่ พ.ศ.2551) 

2.   หวัหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การดูดซบัโครเมียมในน้ าเสยีสังเคราะห์โดยสาหร่ายสเีขียว 
แกมน้ าเงิน Aphanorhece halophytica” (เผยแพร่ พ.ศ.2552) 

8.2 งานวิจัยท่ีเผยแพร่  
ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิชาการ  

Sirisopana, S., Middleton, J., Laloknam, S., and Phornphisutthimas, S. (2008). Diversity of Birds at 
Srinakharinwirot University Prasanmitr. 4th Naresuan Research Conference. 28-29 July 2008. Naresuan 
University, Pisanulok, Thailand. 

Sirisopana, S., Kaewsuksai, P., and Middleton, J. (2009). Analysis of  the Solid Waste Management 
System of a New Rural Campus of Srinakharinwirot University in Thailand. The International Journal of 
Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability. 5(4): 79-86. 

mailto:supaposi@swu.ac.th
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Sirisopana, S., Laloknam, S., Tanachaisitikul, F. and Middleton, J. (2009). Ecological Survey of Mangrove 
Plant Diversity at Asokaram Temple, Samutprakarn Province, Thailand. The 10th International Congress of Ecology 
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6. ประวัติการรับทุนวิจัย  (ให้ระบุชื่อโครงการวิจัย ปีงบประมาณที่รับทุน  ประเภททุนที่ได้รับ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ และ
เลขท่ีสัญญาอ้างอิง) 

 เคยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 5 
7. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 Biochemistry, Biology, Radiochemistry, Genetic engineering 
8. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า

เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
8.1 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว  
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ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Effect of salt stresses on choline transport into halotolerant cyanobacterium 
Aphanothece halophytica 
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Environ. Microbiol. 72 (9); 6018 – 6026. 

2. Surasak Laloknam, Jutakae Wangsupa, and Aran Incharoensakdi. 2006. Characterization of 
nitrate uptake by the halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica grown under non-stress and 
salt-stress conditions. 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th 
FAOBMB Congress (Japan): 434. 

3. Vandna Rai, Surasak Laloknam, Ashwani Kumar Rai, Teruhiro Takabe. 2006. Knockout Glycine 
Methylation Gene of Aphanothece halophytica make It Salt Sensitive by Reducing Synthesis of Betaine. 
20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress 
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4. Incharoensakdi, A., and Laloknam, S. 2005. Nitrate uptake in the halotolerant cyanobacterium 
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8.3 งานวิจัยท่ีก าลังท า 

- ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Preparation of 99mTc-labelled peptide kit for Imaging of peripheral receptors 
- หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลของโลหะหนักบางชนิดต่อการเจริญ ปริมาณคลอโรฟิลล์ และรูปแบบของโปรตีน
ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินทนเค็ม Aphanothece halophytica 

 
9.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็น
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

9.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
 9.2  หัวหน้าโครงการวจิัย : ช่ือโครงการวิจัย  
 9.3  งานวจิัยที่ท าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทนุ (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
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 9.4   งานวิจัยท่ีก าลังท า : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 
 
หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ช โดยระบุรายละเอียดตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of  reference-TOR) การจัด
จ้างการท าวิจัยด้วย 

2. กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาและนักวิจัยมีความ
ประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป  ต้องจัดท าแผนงานวิจัยประกอบการ
เสนอของบประมาณด้วย 

3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภา

วิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม  ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 1 ชุด 
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14.7 จรรยาบรรณนักวิจัย 
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ความเป็นมา 
ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัย 

ที่ปรากฏสู่สาธารณชนมีความเที่ยงตรง น าเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
แท้จริง ก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ 
จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว 
คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่ง 

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้นักวิจัย  
นักวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการการขอรับความคิดเห็นจาก
นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ และได้ปรับปรุง ให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจนจนกระทั่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศใช้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป 

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรมากกว่าจะเป็น

ข้อบังคับ อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 
 

นิยาม 
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัยโดยมี

ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 
         จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาชาวิชาชีพนั้นๆยึดถือปฏิบัติ
เพ่ือรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
         จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพ่ือให้การด าเนินงาน
วินิจฉัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอยา่ง สมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัต ิ
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 ข้อ 1  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในวิชาการและการจัดการนักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้
จากการวิจัย 
 

แนวทางปฏิบัติ 
            1.1  นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

                    ☆ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะ
ท าวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

                    ☆ นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความ
คิดเห็นที่น ามาใช้ในงานวิจัย 
 

1.2 นักวิจัยซ่ือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 

                   ☆ นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

                       ☆ นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 
                                         

1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

                       ☆ นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 

                        ☆ นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาอ้างว่าเป็นของ
ตน 
 

ข้อ 2  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย
และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัดนักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกันอุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงานระหว่าง
ด าเนินการ 

แนวทางปฏิบัติ 
               2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 

                     ☆  นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือ
ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 

 
 

                   ☆  นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
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2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 

                   ☆ นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
                                        

2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย 

            ☆  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ  ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตาม
ก าหนดเวลา  ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

 ☆  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้ผลอัน
เกิดจากการวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
ข้อ 3   นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยนักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท า
วิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความช านาญ  หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย  เพ่ือน าไปสู่
งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาดอันอาจ ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่องานวิจัย 

แนวทางปฏิบัติ 
             3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้    ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัย
อย่างเพียงพอเพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพ่ือป้องกันความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ  

ข้อ 4  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนักวิจัยต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน  สัตว์  พืช .
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิฐานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒน-ธรรมทรัพยากร..
และสิ่งแวดล้อม. 

แนวทางปฏิบัติ 
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 

            4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกท่ีจะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช 
ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
            4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาและสังคม 
ข้อ 5  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยต้องไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่
จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่ม 

แนวทางปฏิบัติ 
            5.1  นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อนท า
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การวิจัย 
           5.2  นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค านึงถึงต่อ
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
          5.3  นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 

ข้อ 6  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนการท างานวิจัย นักวิจัยต้องมีอิสระทาง
ความคิดต้องตระหนักว่าอคติส่วนตน หรือความล าเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้มีความบิดเบือนข้อมูล  และ
ข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

แนวทางปฏิบัติ 
           6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
           6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
           6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังประโยชน์
ส่วนตนหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 

ข้อ 7   นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริงและไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
           7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
           7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกิดความเป็นจริง  โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 
           7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ 
ยืนยันในทางวิชาการ 

 

 

ข้อ 8  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืนนักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและ
ขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย
ของตนให้ถูกต้อง 
 

แนวทางปฏิบัติ 
            8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี   ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย
กับเพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืนๆ 
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           8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัย  และการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดี  เพ่ือสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ข้อ 9   นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

นักวิจัยมีจิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความ
เจริญและประโยชน์สูงสุดของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

 9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบ  และท าการวิจัยด้วยจิตส านึกที่จะอุทิศ
ก าลังปัญญาของตน เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์ต่อสังคม 

9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม  ไม่ท าการวิจัยที่
ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลาน้ าใจ กระท าการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 

 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 
 

           ที่มา   :   พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สมาคมรัฐศาสตร์
แห่งประเทศไทย, 2545 
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2. รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขส าราญ    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานุช แขมมณี    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาภัค ศรียาภัย    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้ า   กรรมการ 
6. อาจารย์นุวีย์ วิวัฒน์วัฒนา     กรรมการ 
7. อาจารย์ชิรา ล าดวนหอม     กรรมการ 
8. อาจารย์อภิรดา สถาปัตยานนท์    กรรมการ 
9. อาจารย์สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์    กรรมการ 
10. อาจารย์ปณิธาน วนากมล     กรรมการ 
11. อาจารย์รสพร เจียมจริยธรรม    กรรมการ 
12. อาจารย์ชาติรส การะเวก     กรรมการ 
13. อาจารย์สุพิชญ แขมมณี     กรรมการ 
14. อาจารย์ณัฐพล อภิรติกุล     กรรมการ 
15. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง    กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวปราณี ประสงค์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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