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คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบเสนอโครงกำรเชิงหลักกำร (Concept paper)
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนของศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติกำรวิจัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 25601
----------------------------------คำชี้แจง 1. โปรดกรอกข้อความ หรือ ทาเครื่องหมาย  ใน  ที่ตรงกับประเด็นที่ท่านต้องการระบุมากที่สุด
2. ในที่นี้จะใช้คาว่า RU แทนคาว่า ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
1. ชื่อ RU (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)




คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล ข้อ 1



ระบุชื่อ RU เป็นภาษาไทย ขึ้นต้นด้วย ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย หรือห้องปฏิบัติการวิจัย
ระบุชื่อ RU เป็นภาษาอังกฤษ

2. ชื่อกลุ่มเครือข่ายวิจัย 
 1. กลุ่มเครือข่ายวิจัยอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน
 2. กลุ่มเครือข่ายวิจัยวัสดุชั้นสูง
 3. กลุ่มเครือข่ายวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎี
 4. กลุ่มเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขั้นสูง
 5. กลุ่มเครือข่ายวิจัยอื่น ๆ (โปรดระบุ)
คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล ข้อ 2
 ระบุชื่อกลุ่มเครือข่ายเพียง 1 กลุ่มเครือข่ายวิจัย ตามที่ปรากฏในประกาศฯ ที่สอดคล้องกับ RU
ของท่านมากที่สุด หากไม่สามารถระบุในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ถึง 4 ได้ โปรดระบุกลุ่มเครือข่ายวิจัยอื่น ๆ
ในข้อ 5

1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย

และหน่วยวิจยั หรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2554

1

3. ชื่อหัวหน้า RU และคณะผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา




สานักวิชา


การมีส่วนร่วมใน RU อื่น
(โปรดระบุ)


หัวหน้ำ RU
คณะผู้ร่วมวิจัย ใน RU
1.
2.
3.
4.
คาอธิบายการกรอกข้อมูล ข้อ 3
การกรอกข้อมูลในข้อนี้ เป็นการกรอกข้อมูลของหัวหน้าและคณะผู้ร่วมวิจัยใน RU ตามรายละเอียด ดังนี้
 ระบุ “ชื่อ” หัวหน้า RU และคณะผู้ร่วมวิจัยใน RU ตามคุณสมบัติที่ระบุในประกาศฯ
คณะผู้ร่วมวิจัยสามารถเป็นบุคคลภายนอก มทส. ได้
 ระบุ “ชื่อสาขาวิชา” ที่หัวหน้า RU และคณะผู้ร่วมวิจัยใน RU สังกัด
 ระบุ “ชื่อสานักวิชา” ที่หัวหน้า RU และคณะผู้ร่วมวิจัยใน RU สังกัด
ในกรณีที่ คณะผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอก โปรดระบุชื่อสถาบันที่สังกัดเพิ่มเติมหลังสานักวิชา
 ในกรณีทหี่ ัวหน้า RU และคณะผู้ร่วมวิจัยใน RU มีส่วนร่วมใน RU อื่นด้วย
โปรดระบุชื่อ RU ที่มีส่วนร่วมนั้น
หมายเหตุ ตามประกาศฯ หัวหน้า RU และคณะผู้ร่วมวิจัยใน RU สามารถสังกัดได้เพียงคนละ 2 RU
เท่านั้น
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4. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
รายชื่อสมาชิก RU


ชื่อโครงการวิจัย


แหล่งทุน


เงินอุดหนุน (บาท)


รวมเงินอุดหนุนที่ได้รับ
คาอธิบายการกรอกข้อมูล ข้อ 4
การกรอกข้อมูลในข้อนี้ เป็นการกรอกข้อมูลอุดหนุนทีไ่ ด้รบั จากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยมีขอบเขต ดังนี้
1. เป็นเงินอุดหนุนที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวันที่ทาสัญญาต้องอยูใ่ นช่วงวันที่
1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 เท่านั้น หากเป็นทุนต่อเนื่อง เช่น ทุน คปก. ระยะเวลาสิ้นสุดต้องอยู่ในช่วง 1 ต.ค. 59
– 30 ก.ย. 60
สาหรับ “ทุนสานักงบประมาณ” (ที่นิยมเรียกว่า ทุน วช.) ให้ถือเป็นเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ทุนจากสานักงบประมาณ สังเกตได้จาก รหัสโครงการที่ขึ้นต้นด้วย SUT… และโครงการทีส่ ามารถนามาใช้
อ้างอิงได้สาหรับปี 2560 นี้ จะไม่ใช้วันที่ลงนามในสัญญา แต่ให้ดูจากโครงการที่มเี ลขที่สญ
ั ญาทีล่ งท้าย
ด้วย .../2560 กรณีที่เป็นทุน 1 ปี หรือ .../2559 กรณีที่เป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปี หรือ .../2558 กรณีที่เป็นทุน
ต่อเนื่อง 3 ปี โดยให้นามาเฉพาะวงเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับเงินในปี 2560 เท่านั้น
2. แหล่งทุนภายใน มทส. ไม่สามารถนามาอ้างอิงได้ ได้แก่ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนเพื่อผลิตผลงานตีพมิ พ์ฯ
(ทุน 200,000) ทุนจากกองทุนนวัตกรรมฯ ทุน Post-Doc/Post-Grad ของ มทส. หรือทุน SUT-PhD เป็นต้น
3. นับเฉพาะโครงการทีส่ มาชิกใน RU เป็นหัวหน้าโครงการเท่านั้น ไม่นับกรณีที่เป็นผู้ร่วมวิจยั
โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้
 ระบุ “ชื่อ” สมาชิกใน RU (หัวหน้าและคณะผู้ร่วมวิจัยใน RU) ที่มีตน้ สังกัดเป็น มทส.
(ในกรณีทสี่ มาชิกใน RU เป็นบุคคลภายนอก มทส. ไม่สามารถนาเงินอุดหนุนมาใช้อ้างอิงได้)
 ระบุ “ชื่อโครงการวิจัย” ทีส่ มาชิก RU เป็นหัวหน้าโครงการเท่านั้น กรณีที่เป็นโครงการวิจัยทีม่ ีรหัสขึ้นต้นด้วย
SUT ขอความกรุณาระบุรหัส ไว้ที่ท้ายชื่อโครงการด้วยเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ เช่น โครงการวิจัย
เรื่อง การควบคุมระบบพลังงานลมแบบอิสระที่มีระบบตามรอยกาลังสูงสุด (SUT7-711-59-12-03) สาหรับ
โครงการจากแหล่งทุนอื่น ๆ นอกจากนี้ ไม่ต้องระบุรหัสโครงการ
 ระบุ “แหล่งทุน” ทีส่ มาชิก RU ได้รับเงินอุดหนุน เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สานักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาโดย วช. เป็นทุนที่ทาสัญญากับ มทส. และ
มีรหัสโครงการที่ขึ้นต้นด้วย SUT…) ฯลฯ
 ระบุ “เงินอุดหนุนที่ได้รับ” เฉพาะในปี 2560 เท่านั้น กรณีที่เป็นทุนระยะยาว เช่น ทุน คปก. ซึ่งสัญญาระบุ
จานวนปี และวงเงินที่ให้ทุน ให้ใช้วิธีหารยาว โดยเอาจานวนเงินทั้งหมดหารด้วยจานวนปี เช่น ได้รับทุน 3 ปี ใน
วงเงิน 1,591,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เงินอุดหนุนของปี 2560
เท่ากับ 1,591,000 /3 หรือ 530,333 บาท เป็นต้น
***โปรดแนบสัญญารับเงินอุดหนุนที่ระบุ แหล่งทุน ระยะเวลารับทุน และวงเงินอุดหนุนที่ได้รับ เพื่อเป็นหลักฐาน***
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5. หลักการ เหตุผล และเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการขอจัดตั้ง RU (โดยสังเขป)
คาอธิบายการกรอกข้อมูลข้อ 5
โปรดระบุ หลักการ เหตุผล และเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการขอจัดตั้ง RU โดยสังเขป
6. แผนการดาเนินงานวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกรอบเวลา 1 ปี (โดยสังเขป)
คาอธิบายการกรอกข้อมูลข้อ 6
โปรดระบุ แผนการดาเนินงานวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกรอบเวลา 1 ปี

7. เป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรอบเวลา 1 ปี
(นับรวมผลงานทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการวิจัยต่าง ๆ ของสมาชิกใน RU)
ประเภทผลงาน
จานวนเรื่อง/ชิ้นงาน
1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์
2. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
3. ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่สามารถนับเป็นชิ้นงานได้
3.1 สิ่งประดิษฐ์
3.2 ความลับทางการค้า
3.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.4 งานออกแบบ (ในระดับต้นแบบห้องปฏิบัติการ)
3.5 งานบริการวิชาการ
3.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
คาอธิบายการกรอกข้อมูลข้อ 7
โปรดระบุ เป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรอบเวลา 1 ปี เป็นจานวนเรื่อง/ชิ้นงาน
(นับรวมผลงานทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการวิจัยต่าง ๆ ของสมาชิกใน RU)
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8. ผลงานวิจัยของสมาชิกใน RU
(โปรดกรอกรายละเอียด ในตารางที่ 1-6 ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะผลงานของสมาชิกใน RU ที่เป็นพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยเป็นผลงานในปีปฏิทินที่ขอรับการจัดสรร และย้อนหลัง 3 ปี
(ปี ค.ศ. 2017, 2016, 2015 และ 2014 หรือ ปี พ.ศ. 2560, 2559, 2558 และ 2557)
ตารางที่ 1 ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ลาดับ
ที่


ชื่อผลงานวิจัยตีพิมพ์

ประเภท
ผลงาน




รวมคะแนน
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ฐาน
ข้อมูล


Impact ผู้ประพันธ์ คะแนน
Factor
หลัก
ที่ได้




คาอธิบายการกรอกข้อมูล ข้อ 8 ตารางที่ 1
การกรอกข้อมูลในข้อนี้ เป็นการกรอกข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ โดยมีขอบเขต ดังนี้
1. เป็นผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในปีปฏิทนิ ที่ขอรับการจัดสรร และย้อนหลัง 3 ปี (ปี ค.ศ. 2017, 2016, 2015 และ
2014 หรือ ปี พ.ศ. 2560, 2559, 2558 และ 2557)
2. ผลงาน 1 ผลงาน เจ้าของผลงาน 1 คน สามารถอ้างอิงผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
3. กรอกข้อมูลในรูปแบบ APA 6th edition ดังนี้
ชื่อผู้ประพันธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์หรือเล่มที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.
โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้
 ระบุ “ลาดับที”่ ของผลงาน
 ระบุ “ชื่อผลงานวิจัยตีพิมพ์” ทีม่ ีสมาชิกใน RU คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าของผลงาน และทาตัวหนา
สาหรับชื่อสมาชิกใน RU
 ระบุ “ประเภทผลงาน” นับเฉพาะผลงานที่มี Document type เป็น Article, Review, Article in press
เท่านั้น ไม่นับรวมผลงานที่มี Document type เป็น proceedings, conference paper
 ระบุ “ฐานข้อมูล” ที่ผลงานตีพิมพ์ปรากฏ ได้แก่ “SCOPUS”, “ISI” หรือ “-” กรณีทไี่ ม่ปรากฏในฐาน
SCOPUS และ ISI
 ระบุ “ค่า Impact Factor: IF” (หากมี) โดยขอไฟล์ Journal Citation Reports ปี 2014 เพื่อตรวจสอบค่า IF
ได้ที่สถานวิจยั ของสานักวิชาที่ท่านสังกัด
 ระบุ “ชื่อผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding Author)” ของผลงานดังกล่าว
ต่อหน้า 6
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ตารางที่ 1 ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ลาดับ
ที่


ชื่อผลงานวิจัยตีพิมพ์

1

Kabbalee, P., Tongraar, A., & Kerdcharoen, T.
(2015). Preferential solvation and dynamics of li+
in aqueous ammonia solution: An ONIOM-XS MD
simulation study. Chemical Physics, 446, 70-75.
Retrieved from www.scopus.com
Sripa, P., Tongraar, A., & Kerdcharoen, T. (2015).
Structure and dynamics of the Li+ hydrates: A
comparative study of conventional QM/MM and
ONIOM-XS MD simulations. Journal of Molecular
Liquids, 208, 280-285.
Puttharugsa, C., Wangkam, T., Houngkamhang, N.,
Yodmongkol, S., Gajanandana, O., Himananto, O.,
Sutapun, B., Amarit, R., Somboonkaew, A., &
Srikhirin, T. (2013). A polymer surface for
antibody detection by using surface plasmon
resonance via immobilized antigen. Current
Applied Physics, 13(6), 1008-1013. Retrieved from
www.scopus.com
Chanthai, S., Boonkerd, N., Michikowa, T., &
Wonprasaid, S. (2014). Effects of fertigation, water
application frequency and soil amendment on
tomato production. Acta Hort. (ISHS) 984, 187195.

2

3

4

ประเภท ฐาน Impact ผู้ประพันธ์ คะแนน
ผลงาน ข้อมูล Factor
หลัก
ที่ได้





3
Article SCOPUS 1.652 Tongraar, A



(ผู้ประพันธ์หลัก
เป็นสมาชิกใน
RU)

Article

ISI

2.515

Tongraar, A

3

(ผู้ประพันธ์หลัก
เป็นสมาชิกใน
RU)

Article SCOPUS 2.026

Puttharugsa,
C.

2

(ผู้ประพันธ์หลัก
ไม่เป็นสมาชิกใน
RU)

Article SCOPUS

รวมคะแนน

7

-

Boonkerd, N.
(ผู้ประพันธ์หลัก
เป็นสมาชิกใน
RU)

1.5

9.5

ตารางที่ 2 สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ลาดับ
ที่

ประเภท
ผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

เลขทะเบียน
ผลงาน











วันเดือนปี
ที่รับรอง
ผลงาน


สถานที่จด
ทะเบียน
ผลงาน


คะแนน
ที่ได้

รวมคะแนน
คาอธิบายการกรอกข้อมูล ข้อ 8 ตารางที่ 2
การกรอกข้อมูลในข้อนี้ เป็นการกรอกข้อมูลสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั รโดยมีขอบเขต ดังนี้
1. เป็นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั รที่ได้รับการจดทะเบียนในปีปฏิทินที่ขอรับการจัดสรร และย้อนหลัง 3 ปี
(ปี ค.ศ. 2017, 2016, 2015 และ 2014 หรือ ปี พ.ศ. 2560, 2559, 2558 และ 2557)
2. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน เจ้าของผลงาน 1 คน สามารถอ้างอิงผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้
 ระบุ “ลาดับที”่ ของผลงาน
 ระบุ “ประเภทผลงาน” ว่าเป็น “สิทธิบัตร”หรือ “อนุสิทธิบัตร”
 ระบุ “ชื่อผลงาน” ระบุชื่อสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทีม่ สี มาชิกใน RU เป็นเจ้าของผลงาน
 ระบุ “ชื่อเจ้าของผลงาน”
 ระบุ “เลขทะเบียนผลงาน” ที่ได้รับ
 ระบุ “วันเดือนปีที่รับรองผลงาน” ที่อยู่ในช่วงขอบเขตข้างต้น
 ระบุ “สถานที่จดทะเบียนผลงาน” ว่าจดทะเบียน “ในประเทศ” หรือ “ประเทศ”
 ระบุ “คะแนนที่ได้” โดยมีหลักการคิด ดังนี้
1. สิทธิบัตรที่ได้รับการจดในต่างประเทศ นับให้สิทธิบตั รละ 5 คะแนน
2. สิทธิบัตรที่ได้รับการจดในประเทศ นับให้สิทธิบัตรละ 3 คะแนน
3. อนุสิทธิบัตรที่ได้รับการจดในต่างประเทศ นับให้อนุสิทธิบัตรละ 3 คะแนน
4. อนุสิทธิบัตรทีไ่ ด้รับการจดในประเทศ นับให้อนุสิทธิบัตรละ 1.5 คะแนน
หมายเหตุ กรณีที่อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดทะเบียน ให้กรอกข้อมูลในตารางที่ 3
***โปรดแนบหลักฐานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร***
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ตัวอย่ำง
ที่มำของผลงำนและกำรกรอกข้อมูลลงตำรำง
1. กรณีที่เป็นกำรจดสิทธิบัตรต่ำงประเทศ










2. กรณีที่เป็นกำรจดสิทธิบัตรในประเทศ
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ตารางที่ 2
ลาดับ
ที่

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประเภท
ผลงาน


1


Patent

2

สิทธิบัตร

ชื่อผลงาน


Optical
Coherence
tomography
(OCT)
Apparatus,
Methods, and
Applications
ชิ้นส่วนอุปกรณ์
ฝึกซ้อมกีฬา
เทนนิส

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

Jannick
Rolland,
Panomsak
Meemon,
and Kyesung Lee
กองพล อำรี
รักษ์ และคณะ
รวมคะแนน
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เลข
ทะเบียน
ผลงาน

US Patent
No:
8,363,225

วันเดือนปี
ที่รับรอง
ผลงาน

Jan 2,
2013

สถานที่จด
ทะเบียน
ผลงาน

ต่างประเทศ

คะแนน
ที่ได้

43373

16 มี.ค. 58
30 พ.ค. 65

ในประเทศ

3


5

8

ตารางที่ 3 ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่สามารถนับเป็นชิ้นงานได้
ลาดับ
ที่


ประเภทผลงาน

ชื่อผลงาน





ชื่อเจ้าของ
ผลงาน


วันเดือนปี
ทีม่ ีเอกสารรับรอง


คะแนน
ที่ได้


รวมคะแนน
คาอธิบายการกรอกข้อมูล ข้อ 8 ตารางที่ 3
การกรอกข้อมูลในข้อนี้ เป็นการกรอกข้อมูลผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่สามารถนับเป็นชิ้นงาน โดยมีขอบเขต ดังนี้
1. เป็นผลงานวิจยั อื่น ๆ ที่สามารถนับเป็นชิ้นงาน ในปีปฏิทินที่ขอรับการจัดสรร และย้อนหลัง 3 ปี
(ปี ค.ศ. 2017, 2016, 2015 และ 2014 หรือ ปี พ.ศ. 2560, 2559, 2558 และ 2557)
2. ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่สามารถนับเป็นชิน้ งาน 1 ชิ้นงาน เจ้าของชิ้นงาน 1 คน สามารถอ้างอิงชิ้นงานได้เพียง
1 ครั้งเท่านั้น
3. ผลงานวิจัยอื่น “ประเภทสิ่งประดิษฐ์” ทีน่ ามาอ้างอิง ต้องไม่ใช่สิ่งทีป่ ระดิษฐ์ให้กับบริษัทต่าง ๆ ตามสัญญาจ้าง
โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้
 ระบุ “ลาดับที”่ ของผลงาน
 ระบุ “ประเภทผลงาน” ว่าเป็น “สิ่งประดิษฐ์”หรือ “ความลับทางการค้า” “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” หรือ
“งานออกแบบ (ในระดับต้นแบบห้องปฏิบัติการ)”
 ระบุ “ชื่อผลงาน” ระบุชื่อผลงานอื่น ๆ ทีม่ ีสมาชิกใน RU เป็นเจ้าของผลงาน
 ระบุ “ชื่อเจ้าของผลงาน”
 ระบุ “เลขทะเบียนผลงาน”
 ระบุ “คะแนนที่ได้” นับให้ชิ้นงานละ 2 คะแนน
***โปรดแนบหลักฐาน***
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ตัวอย่าง
ที่มาของผลงานและการกรอกข้อมูลลงตาราง
1. กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์และอยู่ในระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร
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2. กรณีที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 3 ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่สามารถนับเป็นชิ้นงานได้
ลาดับ
ที่

1

2

ประเภทผลงาน

สิ่งประดิษฐ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

กองพล อารีรักษ์


ชุดปรับระดับในแนวราบของหุ่นยนต์
ฝึกซ้อมกีฬาเทนนิส
(เลขที่ยื่นจดสิทธิบัตร 1202001475)
โปรแกรมบล็อกการตรวจจับแรงดัน
กองพล อารีรักษ์
ลาดับเฟสบวกมูลฐานด้วยโปรแกรม
Simulink ร่วมกับโปรแกรม MATLAB
(เลขที่ 298065)

วันเดือนปี
ที่มีเอกสารรับรอง

31 พ.ค. 55

คะแนน
ที่ได้

2

7 ต.ค. 56

2

รวมคะแนน
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4

ตารางที่ 4 งานบริการวิชาการ
ลาดับ
ที่


ชื่องานที่ให้บริการวิชาการ

ชื่อผู้ให้บริการ





วันเดือนปี
ที่ให้บริการ


คะแนน
ที่ได้


รวมคะแนน
คาอธิบายการกรอกข้อมูล ข้อ 8 ตารางที่ 4
การกรอกข้อมูลในข้อนี้ เป็นการกรอกข้อมูลงานบริการวิชาการ โดยมีขอบเขต ดังนี้
1. เป็นงานบริการวิชาการ ในปีปฏิทินที่ขอรับการจัดสรร และย้อนหลัง 3 ปี (ปี ค.ศ. 2017, 2016, 2015 และ 2014
หรือ ปี พ.ศ. 2560, 2559, 2558 และ 2557)
2. งานบริการวิชาการ 1 เรื่อง เจ้าของงาน 1 คน สามารถอ้างอิงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้
 ระบุ “ลาดับที”่ ของผลงาน
 ระบุ “ชื่องานที่ให้บริการวิชาการ”
 ระบุ “ชื่อผู้ให้บริการ”
 ระบุ “วันเดือนปีที่ให้บริการ” ภายในขอบเขตที่ระบุข้างต้น
 ระบุ “คะแนนที่ได้” นับให้ผลงานละ 2 คะแนน ทั้งนี้ นับรวมกันได้ไม่เกิน 10 คะแนน
หมายเหตุ งานบริการวิชาการที่นามาอ้างอิงได้ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นงานบริการวิชาการทีม่ หาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2. เป็นงานบริการวิชาการทีม่ ีผลกระทบอย่างน้อยในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น
3. เป็นงานบริการวิชาการที่แสดงหลักฐานการนาส่งเงินรายได้และค่าความเข้มแข็งเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการที่ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ เป็นงานบริการวิชาการในลักษณะเป็นความสามารถ
ส่วนบุคคล ไม่ได้เกิดจากความเป็น RU ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน/พิจารณาบทความตีพิมพ์
ในวารสาร/ตรวจอ่านตารา/พิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/ประธานสอบวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/กรรมการจัดการประชุม/กรรมการตัดสินโครงการ/เป็นกรรมการสถาบัน.../กรรมการสมาคม.../
กองบรรณาธิการวารสาร/Manuscript Reviews for publication/Grant Review for Research

Fund เป็นต้น
***โปรดแนบหลักฐานการบริการวิชาการ***
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ตารางที่ 5 รางวัลด้านวิจัยที่ได้รับจากสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ
ลาดับ
ที่

ชื่อรางวัล
ด้านวิจัย

ชื่อหน่วยงาน
ที่ให้รางวัล

ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ได้รับรางวัล









วันเดือนปี
ที่ได้รับ
รางวัล


ประเภท
รางวัล
ที่ได้รับ


คะแนน
ที่ได้


รวมคะแนน
คาอธิบายการกรอกข้อมูล ข้อ 8 ตารางที่ 5
การกรอกข้อมูลในข้อนี้ เป็นการกรอกข้อมูลรางวัลด้านวิจัยทีไ่ ด้รับจากสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ โดยมีขอบเขต ดังนี้
1. เป็นรางวัลด้านวิจัยที่ได้รับจากสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ในปีปฏิทินที่ขอรับการจัดสรร และย้อนหลัง 3 ปี
(ปี ค.ศ. 2017, 2016, 2015 และ 2014 หรือ ปี พ.ศ. 2560, 2559, 2558 และ 2557)
2. รางวัลด้านวิจัยที่ได้รับจากสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ 1 รางวัล เจ้าของรางวัล 1 คน สามารถอ้างอิงได้เพียง
1 ครั้งเท่านั้น
3. รางวัลทีไ่ ด้รับจากการแข่งขันหรือประกวดผลงานวิจัย ต้องได้ระดับชนะเลิศหรือรองชนะเลิศเท่านั้น
และไม่นับรางวัลที่ได้รับจากการไปนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์
โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้
 ระบุ “ลาดับที”่ ของรางวัลด้านวิจัยที่ได้รับ
 ระบุ “ชื่อรางวัลด้านวิจัยที่ได้รับ”
 ระบุ “ชื่อหน่วยงานที่ให้รางวัล”
 ระบุ “ชื่อเจ้าของผลงานที่ได้รับรำงวัล”
 ระบุ “วันเดือนปีที่ได้รับรางวัล”
 ระบุ “ประเภทรำงวัลที่ได้รับ” แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 ระบุ “คะแนนที่ได้” รางวัลระดับชาติได้ 3 คะแนน รางวัลระดับนานาชาติได้ 5 คะแนน
หมายเหตุ รางวัลที่สามารถนามาอ้างอิงได้ ต้องมีชื่อสมาชิกใน RU ปรากฏอยูใ่ นหลักฐานรางวัลนั้น ได้แก่
- Best Paper Award
- บทความดีเด่น เป็นต้น
รางวัลทีไ่ ม่สามารถนามาอ้างอิงได้ ได้แก่
- รางวัลที่นักศึกษาได้รับโดยผู้นามาอ้างอิงอยู่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา
- รางวัลวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ที่อยู่ใน RU
- รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ซึ่งจัดโดย มทส. (เป็นระดับสถาบัน ไม่ใช่ระดับชาติ/นานาชาติ)
- Travel Grant
- Travel Award เป็นต้น
***โปรดแนบหลักฐานรางวัลที่ได้รบั ***
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ตำรำงที่ 6 สรุปคะแนนจากผลสัมฤทธิ์ด้านวิจัย
ประเภทผลสัมฤทธิ์ด้านวิจัย
1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์
2. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
3. ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่สามารถนับเป็นชิ้นงานได้
3.1 สิ่งประดิษฐ์ ความลับทางการค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานออกแบบ (ในระดับต้นแบบห้องปฏิบัติการ)
3.2 งานบริการวิชาการ (ที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและมีผลกระทบอย่าง
น้อยในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น)
4. รางวัลด้านวิจัยที่ได้รับจากสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
รวมคะแนน

คะแนนที่ได้








คาอธิบายการกรอกข้อมูล ข้อ 8 ตารางที่ 6
การกรอกข้อมูลในข้อนี้ เป็นการกรอกข้อมูลที่สรุปมาจากตารางที่ 1-5 ดังนี้
 ระบุ “คะแนนรวมจากตารางที่ 1”
 ระบุ “คะแนนรวมจากตารางที่ 2”
 ระบุ “คะแนนรวมจากตารางที่ 3”
 ระบุ “คะแนนรวมจากตารางที่ 4”
 ระบุ “คะแนนรวมจากตารางที่ 5”
 ระบุ “คะแนนรวมจากตารางที่ 6”
 รวมคะแนนจาก  ถึง 
หมายเหตุ RU ทีม่ ีสิทธิ์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องมีคะแนนรวม ขั้นต่าไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
โดยคะแนนรวมทั้งหมดของทุก RU ที่มีสิทธิ์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จะถูกนาไปหารจานวนเงิน
งบประมาณทั้งหมดทีไ่ ด้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้กาหนดจานวนเงินต่อ 1 คะแนน
จากนั้น วงเงินงบประมาณที่ RU จะได้รับจัดสรร คานวณได้จากผลคูณระหว่างคะแนนรวมของ RU
กับจานวนเงินต่อ 1 คะแนนดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณให้ในวงเงินไม่เกินปีละ
2,000,000 บาท สาหรับแต่ละศูนย์วิจัย ไม่เกินปีละ 1,000,000 บาท สาหรับแต่ละกลุ่มวิจัย
และไม่เกินปีละ 500,000 บาท สาหรับแต่ละหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
อนึ่ง ในกรณีที่ RU ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ
ในบางปีน้อยกว่าเกณฑ์ของประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณให้ในวงเงินไม่เกินปีละ
1,000,000 บาทสาหรับแต่ละศูนย์วิจัย ไม่เกินปีละ 500,000 บาทสาหรับแต่ละกลุ่มวิจัย และไม่
เกินปีละ 250,000 บาทสาหรับแต่ละหน่วยวิจยั หรือห้องปฏิบตั ิการวิจัย
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