
เร่ือง  ขออนุมติัโครงการพฒันาศกัยภาพการวจิยัสู่ความเป็นนานาชาติ 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายยทุธศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

          ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้ึนภายใตวิ้สยัทศัน์วา่ “เป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํท่ีมีความเป็นเลิศ
ดา้นการเกษตรในระดบันานาชาติ” ทั้งน้ีไดมี้การถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในเพื่อจดัทาํแผนปฏิบติัราชการของหน่วยงานให้สอดคลอ้งและร่วมกนัขบั
เคล่ือนใหม้หาวิทยาลยับรรลุซ่ึงวิสัยทศันด์งักล่าว  

          ดงันั้นเพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนด
ไว ้จึงใคร่ขออนุมตัิ งบประมาณเงินรายได(้งบอุดหนุน ของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้» เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า) จาํนวน 150,000.00 บาท 
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ   ดงัเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี  

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั  

   

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้» เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า โทรศัพท์  3470 ต่อ 109

ที่  ศธ0523.7.1.3/057 วนัที ่ 22 เมษายน 2556

 

 

  
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนกนัต ์ จิตมนสั ) 

11/4/2556 17:06:42  
ผูเ้สนอ  

 

 

  
(นางผอ่งพรรณ  กนัธิยะ ) 

17/4/2556 12:01:07  
เห็นชอบ  

 
 

  
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประจวบ  ฉายบุ ) 

17/4/2556 12:06:38  
เห็นชอบ  

 

 

  
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จงกล  พรมยะ ) 

17/4/2556 12:12:09  
ผูอ้นุมติั  
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(นางจินดา  จนัที ) 

18/4/2556 21:25:27  
เห็นชอบ  

 

 

  
(อาจารยร์ชฏ  เช้ือวิโรจน์ ) 

22/4/2556 6:28:21  
อนุมติั  
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มหาวทิยาลยั
แบบเสนอโครงการตามแผนยทุธศาสตร/์บรกิารวชิาการ 

ตอนที ่1 : รายละเอยีดโครงการ  

1. ชือ่โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพการวจัิยสูค่วามเป็นนานาชาต ิ
2. ประเภทโครงการ  โครงการตามแผนกลยทุธห์น่วยงาน (เบกิจา่ยจากงบอดุหนุนยทุธศาสตรห์น่วยงานหรอือืน่ๆ การขออนุมัตสิิน้
สดุทีร่ะดบัมหาวทิยาลัย) 

3. ลกัษณะโครงการ  โครงการพัฒนางานเดมิ 

4. แผนงาน  แผนงานวจิัย 

5. แหลง่งบประมาณ  

6. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  

7. ทีป่รกึษาโครงการ   

8. หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ  

9. สนบัสนนุนโยบายมหาวทิยาลยั  

10. สอดคลอ้งประเด็นยทุธศาสตร ์ 

ประเด็นยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั  56-3.ความเป็นเลศิดา้นการวจิัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยั  56-3.2 ผลงานวจัิยและนวัตกรรมทีม่คีณุภาพและเกดิประโยชน,์ 56-3.3 มรีะบบการบรหิาร
งานวจัิยและปัจจัยสนับสนุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

กลยทุธข์องมหาวทิยาลยั  56-3.2.2 การบรูณาการงานวจัิยสูก่ารเรยีนการสอน บรกิารวชิาการ, 56-3.3.1 พัฒนาการบรหิาร
เครือ่งมอืวทิยาศาสตรเ์พือ่สนับสนุนการวจัิย 

ตวัชีว้ดัของมหาวทิยาลยั  56-03-05 งานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้ับการตพีมิพห์รอืเผยแพร,่ 56-03-06 งานวจิัยหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ีนํ่าไปใชป้ระโยชน,์ 56-03-07 รอ้ยละบทความวจัิยทีไ่ดร้ับการอา้งองิ(Citation)ใน Refereed journal หรอืในฐาน
ขอ้มลูระดบัระดบันานาชาตติอ่อาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจํา, 56-03-11 ความพงึพอใจของนักวจิัยตอ่ปัจจัยสนับสนุนตา่งๆ 
ดา้นการวจัิย 

ประเด็นยทุธศาสตรห์นว่ยงาน  56-3.ความเป็นเลศิดา้นการวจิัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงคข์องหนว่ยงาน  56-3.1 นักวจัิยมอือาชพีและเป็นทีย่อมรับ, 56-3.2 ผลงานวจัิยและนวัตกรรมทีม่คีณุภาพและเกดิ
ประโยชนใ์นระดับชาตแิละนานาชาต,ิ 56-3.3 มรีะบบการบรหิารงานวจิัยและปัจจัยสนับสนุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

กลยทุธข์องหนว่ยงาน  56-3.1.1 พัฒนาโจทยว์จิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรอนิทรยี/์Green/Eco เพือ่สง่เสรมิการผลกัดนังาน
วจิัยและนวัตกรรมทีม่คีณุภาพและตอ่ยอดไดใ้นเชงิพาณชิย ์ทําใหเ้กดิประโยชนท์ัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต,ิ 56-3.2.1 สนับ
สนุนการตพีมิพผ์ลงานวจัิย บทความทางวชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต,ิ 56-3.2.2 พัฒนาสมรรถนะนักวจิัยสูก่ารเป็นนัก
วจิัยมอือาชพีและเป็นทีย่อมรับ, 56-3.2.3 สง่เสรมิและผลกัดนังานวจัิยและนวัตกรรมทีม่คีณุภาพและตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์เพือ่
ใหเ้กดิประโยชนใ์นระดบัชาตแิละนานาชาต,ิ 56-3.2.4 สง่เสรมิการผลติผลงานวจัิยสูก่ารสรา้งนวตักรรมเชงิพาณชิยแ์ละนําไป
ใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ, 56-3.2.5 เพิม่คณุภาพของงานวจัิยใหไ้ดม้าตรฐาน, 56-3.3.1 พัฒนาการบรหิารเครือ่งมอืวจิัย เครือ่งมอื
วทิยาศาสตรเ์พือ่สนับสนุนงานวจิัยของคณาจารย ์นักวชิาการ และนักศกึษาทกุระดบั 

ตวัชีว้ดัของหนว่ยงาน  56-3-1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยตอ่จํานวนอาจารยป์ระจํา, 56-3-2 งานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้ับการ
ตพีมิพห์รอืเผยแพร,่ 56-3-3 งานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีนํ่าไปใชป้ระโยชน,์ 56-3-4 รอ้ยละบทความวจิัยทีไ่ดร้ับการอา้งองิ
(Citation)ใน Refereed journal หรอืในฐานขอ้มลูระดับชาตแิละนานาชาตติอ่อาจารยป์ระจํา, 56-3-8 ระดับความพงึพอใจของ
นักวจิัยตอ่ปัจจัยสนับสนุนตา่งๆ ดา้นการวจิัย 

แหลง่งบประมาณ งบรายจา่ย คําอธบิาย ปีงบประมาณ จํานวนเงนิ
(บาท)

งบประมาณเงนิรายได ้
(มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» 
เทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน้ํา) 

หมวดรายจา่ย » งบอดุ
หนุน 

แผนงานวจัิย งานวจิัยพัฒนาและถา่ย
ทอดเทคโนโลย ีกองทนุเพือ่การวจิัย 
งบเงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนท่ัวไป 

2556 150,000.00

   รวมทัง้หมดเป็น : 150,000.00

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบ สถานะ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชนกนัต ์ จติมนัส ผูรั้บผดิชอบหลัก 

- ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จงกล พรมยะ 

รายชือ่หนว่ยงาน สถานะ
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา หน่วยงานหลัก 

นโยบายมหาวทิยาลยั
ดา้นวจิัยและนวัตกรรม 
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11. หลกัการและเหตผุล  
     การสรา้งสรรคแ์ละผลติผลงานงานวจัิยทีม่คีณุภาพและครบกระบวนการอยา่งสมบรูณ์นัน้ ผูว้จัิยควรไดรั้บการสนับสนุนทัง้ดา้นการ
จัดหาแหลง่ทนุวจัิย การจัดสรรทนุวจัิย การพัฒนาสมรรถนะนักวจัิย รวมถงึการสนับสนุนทรัพยากรทีจํ่าเป็นตอ่การพัฒนาศักยภาพผล
งานวจัิยและงานสรา้งสรรคม์คีณุคา่และเกดิมลูคา่สงูสดุ  
      ดังนัน้ เพือ่เอือ้ตอ่ประโยชนก์ารทําวจัิยทีม่คีณุภาพและครบกระบวนการอยา่งสมบรูณ์ คณะจงึไดจ้ัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ
การวจิัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิเพือ่สง่เสรมิใหค้ณาจารย ์และบคุลากรไดม้คีวามกา้วหนา้ทางดา้นวจิัยและพัฒนาองคค์วามรูอ้ยา่งตอ่
เนือ่ง ซึง่ประกอบไปดว้ยกจิกรรมตา่ง ๆ ดังนี ้1.กจิกรรมพบปะผูเ้ชีย่วชาญ นักวจิัยอาวโุส แหลง่ทนุ องคก์ารทีม่เีครอืขา่ยตา่งประเทศ
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พัฒนาแนวทางการวจัิยแบบบรูณาการ 2. กจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารเพือ่สง่เสรมิการตพีมิพผ์ลงานวจัิย/บทความ
ทางวชิาการในฐานขอ้มลูระดบัชาต/ินานาชาต ิ3. กจิกรรมสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวชิาการในระดับชาตแิละนานาชาตหิรอืได ้
รับเชญิเป็น Visiting Professor กรรมการทีป่รกึษาในตา่งประเทศ 4. กจิกรรมเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจัิยเชงิบรูณาการกบั
หน่วยงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง /สง่เสรมิการบรหิารจัดการเครือ่งมอืวทิยาศาสตรร์ว่มกนัเพือ่ใชด้ําเนนิงานวจัิยของเครอืขา่ยวจัิย และเพือ่
พัฒนาเป็นนวัตกรรมทางการประมงอยา่งย่ังยนื 5. กจิกรรมการสง่เสรมิตอ่ยอดงานวจิัยเพือ่นําไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ โดยทางคณะ
หวังวา่กจิกรรมดังกลา่วจะชว่ยผลกัดนังานวจัิยของคณะใหเ้กดิประโยชนส์ูช่มุชน ประเทศชาตแิละนานาชาตติอ่ไป  

12. วตัถปุระสงค ์ 

13. ระยะเวลาดําเนนิโครงการเร ิม่ตน้  25/04/2556 สิน้สดุ 30/09/2556 

14. กลุม่เป้าหมายจํานวน  59 คน ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร และองคก์รภายนอก 

15. รปูแบบกจิกรรม  

16. เป้าหมายผลผลติและตวัชีว้ดั  

12.1 เพือ่สนับสนุนใหค้ณาจารยไ์ดพ้บปะแหลง่ทนุและผูป้ระกอบการภายนอกเพือ่เพือ่พัฒนาแนวทางการวจัิยแบบบรูณาการ 
12.2 เพือ่สนับสนุนใหค้ณาจารยไ์ดร้ับความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญเพือ่การพัฒนาโจทยว์จัิยใหต้รงกบัความตอ้งการของชมุชน 
12.3 เพือ่สง่เสรมิการตพีมิพบ์ทความทางวชิาการในฐานขอ้มลู ISI ใหม้ากยิง่ข ึน้ 
12.4 เพือ่สนับสนุนใหค้ณาจารยไ์ดนํ้าเสนอผลงานทางวชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาต ิหรอืไดร้ับเชญิเป็น Visiting 
Professor กรรมการ ทีป่รกึษาอืน่ในตา่งประเทศ 
12.5 เพือ่สง่เสรมิใหค้ณาจารยไ์ดทํ้างานวจัิยทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 
12.6 เพือ่สง่เสรมิใหค้ณาจารยไ์ดผ้ลติผลงานวจิัยบรูณาการสูก่ารสรา้งนวตักรรมเชงิพาณชิยแ์ละนําไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 
12.7 เพือ่สง่เสรมิใหค้ณาจารยไ์ดส้รา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจิัยเชงิบรูณาการกบัหน่วยงานภายใน ภาครัฐ ภาคธรุกจิ 
ชมุชน และผูป้ระกอบการ 
12.8 เพือ่พัฒนาระบบและกลไกการวจัิยของคณะใหม้ปีระสทิธภิาพ และเอือ้ตอ่การทําวจิัยของคณาจารย ์

15.1 สมัมนา 
15.2 อืน่ ๆ 
15.3 เดนิทางไปตา่งประเทศ 

16.1  คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาดา้นงานวจิยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ:กจิกรรมพบปะผูเ้ชีย่วชาญ นกัวจิยัอาวโุส 
แหลง่ทนุ องคก์ารทีม่เีครอืขา่ยตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พฒันาแนวทางการวจิยัแบบบรูณาการ  
ตวัชีว้ดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย
จํานวนครัง้ในการจัดกจิกรรม เชงิปรมิาณ ครัง้ 1 

รอ้ยละของกจิกรรมเสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด เชงิเวลา รอ้ยละ 100 

รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม (จากผูเ้ขา้รว่ม 30 คน) เชงิปรมิาณ รอ้ยละ 80 

ระดับความพงึพอใจตอ่การจัดกจิกรรม เชงิคณุภาพ คะแนน 3.51 

16.2  คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาดา้นงานวจิยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ:กจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่สง่เสรมิ
การตพีมิพผ์ลงานวจิยั/บทความทางวชิาการในฐานขอ้มลูระดบัชาต/ินานาชาต ิ 
ตวัชีว้ดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย
จํานวนครัง้ในการจัดกจิกรรม เชงิปรมิาณ ครัง้ 1 

รอ้ยละของกจิกรรมเสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด เชงิเวลา รอ้ยละ 100 

รอ้ยละของผลงานตพีมิพผ์ลงานวจิัย/บทความทาง
วชิาการในฐานขอ้มลูระดบัชาต/ิ นานาชาต ิ(จากจํานวน 
6 เรือ่ง) 

เชงิปรมิาณ รอ้ยละ 50 

รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม (จากผูเ้ขา้รว่ม 20 คน) เชงิปรมิาณ รอ้ยละ 80 

16.3  คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาดา้นงานวจิยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ:กจิกรรมสนบัสนุนการนําเสนอผลงานทาง
วชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาตหิรอืไดร้บัเชญิเป็น Visiting Professor กรรมการทีป่รกึษาในตา่งประเทศ  
ตวัชีว้ดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย
จํานวนของอาจารยท์ีไ่ดนํ้าเสนอผลงานทางวชิาการใน
ระดับชาตแิละนานาชาตหิรอืไดร้ับเชญิเป็น Visiting 
Professor กรรมการทีป่รกึษาในตา่งประเทศ 

เชงิปรมิาณ คน 1 

จํานวนผลงานทีไ่ดนํ้าเสนอทางวชิาการในระดบัชาติ
และนานาชาตหิรอืไดร้ับเชญิเป็น Visiting Professor 

เชงิปรมิาณ เรือ่ง 1 
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17. งบประมาณ  

กรรมการทีป่รกึษาในตา่งประเทศ 
รอ้ยละของกจิกรรมเสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด เชงิเวลา รอ้ยละ 100 

16.4  คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาดา้นงานวจิยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ:กจิกรรมเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจิยั
เชงิบรูณาการกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง /สง่เสรมิการบรหิารจดัการเครือ่งมอืวทิยาศาสตรร์ว่มกนัเพือ่ใช้
ดําเนนิงานวจิยัของเครอืขา่ยวจิยั และเพือ่พฒันาเป็นนวตักรรมทางการประมงอยา่งย ัง่ยนื  
ตวัชีว้ดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย
จํานวนครัง้ในการดําเนนิกจิกรรมรว่มกนั เชงิปรมิาณ ครัง้ 1 

จํานวนเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจิัย เชงิปรมิาณ เครอืขา่ย 1 

รอ้ยละของกจิกรรมเสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด เชงิเวลา รอ้ยละ 100 

รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม (จากผูเ้ขา้รว่ม 6 คน) เชงิปรมิาณ รอ้ยละ 80 

ระดับความพงึพอใจตอ่การจัดกจิกรรม เชงิคณุภาพ คะแนน 3.51 

16.5  คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาดา้นงานวจิยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ:กจิกรรมการสง่เสรมิตอ่ยอดงานวจิยัเพือ่นํา
ไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ  
ตวัชีว้ดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย
รอ้ยละของกจิกรรมเสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด เชงิเวลา รอ้ยละ 100 

รอ้ยละของงานวจัิยทีม่กีารตอ่ยอดและนําไปใช ้
ประโยชนจ์รงิ (จากจํานวน 2 เรือ่ง) 

เชงิปรมิาณ รอ้ยละ 50 

รอ้ยละของอาจารยท์ีไ่ดทํ้างานวจัิยและนําไปใช ้
ประโยชนจ์รงิ (จากจํานวน 2 ทา่น) 

เชงิปรมิาณ รอ้ยละ 50 

17.1  คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาดา้นงานวจิยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ:กจิกรรมพบปะผูเ้ชีย่วชาญ นกัวจิยัอาวโุส 
แหลง่ทนุ องคก์ารทีม่เีครอืขา่ยตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พฒันาแนวทางการวจิยัแบบบรูณาการ 
ผลผลตินีม้กีารถัวจา่ยงบประมาณ 

กจิกรรม หมวดรายจา่ย/รายการ งบประมาณรวม
กจิกรรมพบปะผูเ้ชีย่วชาญ นักวจิัยอาวโุส แหลง่ทนุ 
องคก์ารทีม่เีครอืขา่ยตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พัฒนา
แนวทางการวจัิยแบบบรูณาการ (วันทีจ่ัดกจิกรรม 
25/04/2556 - 30/09/2556)    

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
     - ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชนกนัต ์  จติมนัส 
     - น.ส. ปรยีาพร   บา้นครอ้ 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 10,000.00 บาท 

     คา่เดนิทางของวทิยากร จํานวน 1 ทา่น (ตัว๋
เครือ่งบนิไป - กลับ รถรับจา้ง) จํานวนเงนิ 
10,000 บาท  
      

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 2,700.00 บาท 

     คา่อาหารกลางวันสําหรับวทิยากร เจา้หนา้ที่
และผูเ้ขา้อบรม จํานวน 1 มือ้ ๆ 90 บาท จํานวน 
30 คน เป็นเงนิ 2,700 บาท  
      

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 1,500.00 บาท 

     คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่สําหรับวทิยากร 
เจา้หนา้ทีแ่ละผูเ้ขา้อบรม จํานวน 2 มือ้ ๆ 25 
บาท จํานวน 30 คน เป็นเงนิ 1,500 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
ตอบแทน 3,600.00 บาท 

     คา่ตอบแทนวทิยากร (1200*3 ชม.) จํานวน 
3,600 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
วสัด ุ 2,200.00 บาท 

     คา่วัสดอุืน่ๆทีใ่ชใ้นกจิกรรม จํานวนเงนิ 
2,200 บาท 

20,000.00 บาท 

17.2  คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาดา้นงานวจิยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ:กจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่สง่เสรมิ
การตพีมิพผ์ลงานวจิยั/บทความทางวชิาการในฐานขอ้มลูระดบัชาต/ินานาชาต ิ
ผลผลตินีม้กีารถัวจา่ยงบประมาณ 

กจิกรรม งบประมาณรวม
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หมวดรายจา่ย/รายการ
กจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารเพือ่สง่เสรมิการตพีมิพผ์ล
งานวจิัย/บทความทางวชิาการในฐานขอ้มลูระดบัชาต/ิ
นานาชาต ิ(วันทีจ่ัดกจิกรรม 25/04/2556 - 
30/09/2556)    

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
     - ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชนกนัต ์  จติมนัส 
     - น.ส. ปรยีาพร   บา้นครอ้ 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 10,000.00 บาท 

     คา่เดนิทางของวทิยากร จํานวน 1 ทา่น (ตัว๋
เครือ่งบนิไป - กลับ รถรับจา้ง) จํานวนเงนิ 
10,000 บาท  
      

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 1,800.00 บาท 

     คา่อาหารกลางวันสําหรับวทิยากร เจา้หนา้ที่
และผูเ้ขา้อบรม จํานวน 1 มือ้ ๆ 90 บาท จํานวน 
20 คน เป็นเงนิ 1,800 บาท  
      

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 1,000.00 บาท 

     คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่สําหรับวทิยากร 
เจา้หนา้ทีแ่ละผูเ้ขา้รว่ม จํานวน 2 มือ้ ๆ 25 บาท 
จํานวน 20 คน เป็นเงนิ 1,000 บาท  
      

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 40,000.00 บาท 

     คา่จา้งเหมาแปลผลงานทางวชิาการและวจัิย 
จํานวน 40,000 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
ตอบแทน 3,600.00 บาท 

     คา่ตอบแทนวทิยากร (1200*3 ชม.) จํานวน 
3,600 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
วสัด ุ 3,600.00 บาท 

     คา่วัสดอุืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการจัดกจิกรรม 3,600 
บาท 

60,000.00 บาท 

17.3  คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาดา้นงานวจิยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ:กจิกรรมสนบัสนุนการนําเสนอผลงานทาง
วชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาตหิรอืไดร้บัเชญิเป็น Visiting Professor กรรมการทีป่รกึษาในตา่งประเทศ 
ผลผลตินีม้กีารถัวจา่ยงบประมาณ 

กจิกรรม หมวดรายจา่ย/รายการ งบประมาณรวม
กจิกรรมสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวชิาการใน
ระดับชาตแิละนานาชาตหิรอืไดร้ับเชญิเป็น Visiting 
Professor กรรมการทีป่รกึษาในตา่งประเทศ (วันทีจั่ด
กจิกรรม 25/04/2556 - 30/09/2556)    

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
     - ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชนกนัต ์  จติมนัส 
     - น.ส. ปรยีาพร   บา้นครอ้ 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 20,000.00 บาท 

     คา่เดนิทางไปนําเสนอผลงาน (คา่เบีย้เลีย้ง 
ทีพั่ก และคา่พาหนะ) และคา่ลงทะเบยีน 
จํานวน 1 ครัง้ๆละ 20,000 บาท  
      

20,000.00 บาท 

17.4  คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาดา้นงานวจิยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ:กจิกรรมเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจิยั
เชงิบรูณาการกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง /สง่เสรมิการบรหิารจดัการเครือ่งมอืวทิยาศาสตรร์ว่มกนัเพือ่ใช้
ดําเนนิงานวจิยัของเครอืขา่ยวจิยั และเพือ่พฒันาเป็นนวตักรรมทางการประมงอยา่งย ัง่ยนื 
ผลผลตินีม้กีารถัวจา่ยงบประมาณ 

กจิกรรม หมวดรายจา่ย/รายการ งบประมาณรวม
กจิกรรมเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจิัยเชงิ
บรูณาการกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง /สง่เสรมิการ
บรหิารจัดการเครือ่งมอืวทิยาศาสตรร์ว่มกนัเพือ่ใช ้
ดําเนนิงานวจิัยของเครอืขา่ยวจิัย และเพือ่พัฒนาเป็น
นวัตกรรมทางการประมงอยา่งย่ังยนื (วันทีจ่ัดกจิกรรม 
25/04/2556 - 30/09/2556)    

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 10,000.00 บาท 

     คา่เดนิทาง (คา่เบีย้เลีย้ง ทีพั่ก และคา่
พาหนะ) จํานวน 10,000 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 15,000.00 บาท 

30,000.00 บาท 
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18. ปญัหาและอปุสรรค 

18.1 ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมจํีานวนนอ้ย  

19. แนวทางการแกไ้ขปญัหาและอปุสรรค 

19.1 ประชาสัมพันธก์ารจัดกจิกรรมใหทั้ว่ถงึ  

20. เอกสารประกอบ  

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
     - ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชนกนัต ์  จติมนัส 
     - น.ส. ปรยีาพร   บา้นครอ้ 

     คา่ใชบ้รกิารเครือ่งมอืวทิยาศาสตรข์องหน่วย
งานภายในเครอืขา่ยวจัิย จํานวน 15,000 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
วสัด ุ 5,000.00 บาท 

     คา่วัสดอุืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการจัดกจิกรรม 5,000 
บาท 

17.5  คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาดา้นงานวจิยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ:กจิกรรมการสง่เสรมิตอ่ยอดงานวจิยัเพือ่นํา
ไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 
ผลผลตินีม้กีารถัวจา่ยงบประมาณ 

กจิกรรม หมวดรายจา่ย/รายการ งบประมาณรวม
กจิกรรมการสง่เสรมิตอ่ยอดงานวจิัยเพือ่นําไปใช ้
ประโยชนไ์ดจ้รงิ (วันทีจ่ัดกจิกรรม 25/04/2556 - 
30/09/2556)    

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
     - ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชนกนัต ์  จติมนัส 
     - น.ส. ปรยีาพร   บา้นครอ้ 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 20,000.00 บาท 

     คา่ใชส้อยทีใ่ชใ้นการดําเนนิการตอ่ยอดงาน
วจัิยเพือ่นําไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ จํานวน 2 
เรือ่งๆละ 10,000 บาท 

20,000.00 บาท 

ไมม่เีอกสารประกอบ

ตอนที ่2 : รายชือ่ผูเ้ห็นชอบและอนุมตั ิ ประวัตกิารเดนิเอกสาร

ผูบ้นัทกึขอ้มลู 
โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งและลงนาม

รับรอง 
ลงนามเมือ่ : 11/4/2556 17:06:05 

 

  
(นาง กลัยารัตน ์  วงศแ์กว้ ) 

ผูบ้นัทกึขอ้มลู  
 
 
 

เห็นชอบ 
- 

ลงนามเมือ่ : 17/4/2556 12:01:07 
 

  
(นาง ผอ่งพรรณ   กนัธยิะ ) 
ผูเ้ห็นชอบระดับหน่วยงาน  

 
 
 

เห็นชอบ 
- 

ลงนามเมือ่ : 18/4/2556 14:44:16 
 

  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ยงยทุธ   ศรเีกีย่ว

ฝ้ัน ) 
ผูเ้ห็นชอบ(โครงการตา่งประเทศ)  

 
 
 

ผูเ้สนอ 
- 

ลงนามเมือ่ : 11/4/2556 17:06:42 
 

  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชนกนัต ์  จติ

มนัส ) 
ผูเ้สนอโครงการ  

 
 
 

เห็นชอบ 
- 

ลงนามเมือ่ : 17/4/2556 12:06:38 
 

  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ประจวบ   ฉายบ ุ)

ผูเ้ห็นชอบระดับหน่วยงาน  
 
 
 

เห็นชอบ 
เรยีน รองฯ ยทุธศาสตร ์เพือ่โปรดพจิารณา

อนุมัต ิ
ลงนามเมือ่ : 18/4/2556 21:25:27 

 

  
(นาง จนิดา   จันท ี) 

ผูเ้ห็นชอบระดับมหาวทิยาลยั  
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เห็นชอบ 
- 

ลงนามเมือ่ : 11/4/2556 17:19:17 
 

  
(นาง จรรยา   ภคูําวงศ ์) 

ผูต้รวจงบประมาณระดบัหน่วยงาน  
 
 
 

ผูอ้นุมตั ิ
- 

ลงนามเมือ่ : 17/4/2556 12:12:09 
 

  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. จงกล   พรมยะ )

ผูอ้นุมัตริะดบัหน่วยงาน  
 
 
 

อนุมตั ิ
- 

ลงนามเมือ่ : 22/4/2556 6:28:21 
 

  
(อาจารย ์รชฏ   เชือ้วโิรจน ์) 

ผูอ้นุมัต ิ 
 
 
 

เห็นชอบ 
- 

ลงนามเมือ่ : 11/4/2556 17:08:13 
 

  
(นาง กลัยารัตน ์  วงศแ์กว้ ) 
ผูต้รวจแผนระดับหน่วยงาน  

 
 
 

เห็นชอบ 
เรยีน รองฯยทุธศาสตร ์ผา่น ผอ.กองแผน
งานเพือ่โปรดพจิารณาอนุมัตแิละเห็นควร
ใหผู้รั้บผดิชอบโครงการรายงานผลการ
ดําเนนิงานผา่นระบบ e-project ตอ่ไป 
ลงนามเมือ่ : 17/4/2556 14:38:14 

 

  
(นาย วรณุสริ ิ  สจุนิดา ) 

ผูต้รวจแผนระดบัมหาวทิยาลัย  
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