
 

 

 
แบบฟอร์มรบัรองการนาํผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ไปใชป้ระโยชน ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้นําผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ไปใช้ประโยชน ์

1. ข้าพเจ้า............................................................................................................................................ 
2. ตาํแหน่ง........................................................................................................................................... 
3. สังกัด/หน่วยงาน............................................................................................................................... 
4. โทรศัพท์/มือถือ.....................................................โทรสาร............................................................... 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ไปใชป้ระโยชน ์
1. ชื่อโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์เรื่อง.......................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
2. ชื่อนกัวิจัยหรือนักประดิษฐ์.........................................................................ตําแหน่ง.......................... 
3. วนั/เดือน/ปี ท่ีได้รับการสนบัสนุนวิจัยหรือสร้างสรรค์........................................................................ 
4. ชื่อแหล่งท่ีสนบัสนุนวิจัยหรือสร้างสรรค์ ประจาํปีงบประมาณ .......................................................... 
 ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา   ภายนอก (โปรดระบุ)................................................................. 

5. วนั/เดือน/ปี ท่ีทําวิจัยหรือสร้างสรรค์เสรจ็สมบูรณ์............................................................................. 
6. วตัถุประสงค์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (โปรดระบุวตัถุประสงค์งานวิจัยข้อที่นําไปใช้ประโยชน์) 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 3 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
   การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ    การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
   การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์    การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุรายละเอียด................................................................................................... 
 โดยได้รับข้อมูลผลงานวิจัยนี้จาก 
  การนําเสนอในที่ประชมุวิชาการ 
  การส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการนํางานสรา้งสรรค์ไปใชป้ระโยชน ์
4.1  ประเภทของการใชป้ระโยชน์จากงานสร้างสรรค์ (โปรดระบุประเภทของการใช้ประโยชน์โดยใส่
เครื่องหมาย   ลงใน   โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ประเภท) 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  (โปรดระบุรายละเอียด) 

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

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

........................................................................................................................................................................ 
ช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์  .................................................... 

 

   การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย โปรดระบุรายละเอียด 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

ช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์  .................................................... 
 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดระบุรายละเอียด 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

ช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์  .................................................... 
   การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ โปรดระบุรายละเอียด 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

ช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์  .................................................... 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุรายละเอียด 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

ช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์  ................................................... 
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และขอรับรองว่า  (สังกัด/หน่วยงาน)…………………………………………………………………………………………………… 

ได้นํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ไปใช้ประโยชน์จริงและสามารถนําสู่การพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น   
 
 
 
 
     ลงชื่อ.......................................................ผู้ใช้ผลงาน 
        (.......................................................) 
          ตําแหน่ง......................................................   
     วนัท่ี............เดือน................พ.ศ.................. 
     โทร.............................................................   
 
หมายเหตุ  โปรดประทับตราหน่วยงานที่นําผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) 

 
 
     ลงชื่อ..................................................... นักวิจัย/นักประดิษฐ์ 
        (.....................................................) 
          ตําแหน่ง..................................................... 
     วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ............... 

โทร............................................................. 
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สําหรบันักวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สะท้อน ปณิธาน“พฒันาการเกษตร เพื่อความเข้มแข็ง 
ของชุมชน” และเปา้หมาย ของคณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาติ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 2  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สะท้อนพนัธกิจของของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านใด 
  ดา้นการเรียนการสอน   

รายวชิา.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 

  ดา้นการวิจัย  
เรื่อง................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 

  ดา้นการบริการวิชาการสู่สังคม  
.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

  ดา้นการทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรม  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 
    ลงชื่อ..................................................... นักวิจัย/นักประดิษฐ์ 
 (.....................................................) 
  ตาํแหน่ง..................................................... 
    วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ............ 
  
    ลงชื่อ..................................................... ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
 (.....................................................) 
  ตาํแหน่ง..................................................... 
    วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ............ 



5 
 

 

คําชี้แจง การกรอกแบบคํารบัรองการนาํผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน ์
1. ในส่วนท่ี 2 รายละเอียดของนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ใน  เพื่อระบุชื่อแหล่งที่สนับสนุนวิจัยหรือสร้างสรรค์  
2. ในส่วนท่ี 3 การนาํไปใช้ประโยชน์  กรณุาทําเครื่องหมาย  ใน  เพื่อระบุประเภทของการใช้

ประโยชน์ โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ประเภท  
3. ในส่วนท่ี 4 กรุณาทําเครื่องหมาย  ใน  เพื่อระบุประเภทของการใช้ประโยชน์ โดยสามารถตอบได้

มากกว่า 1 ประเภท เขียนอธิบายการนําไปใช้ประโยชน์ 
4. คํานิยามของการนําไปใช้ประโยชน์ มีดังน้ี  
 งานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ หมายถึง งานสร้างสรรค์ท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์โดยนําไปสู่การ

แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม หรืองานคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  
และมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน หรือได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
มีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรองโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมท้ังระบุผลของการนํางาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น

รูปธรรม มีดังน้ี  

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ได้แก่ ผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน เช่น การใช้ประโยชน์ด้าน
สาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ในเชิงนโยบายจนประกาศใช้
เป็นกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น 

3.  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์
ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4.  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีนําไปใช้ในโรงพยาบาล ซ่ึงได้มีการศึกษาและ
การประเมินไว้ 
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คําชี้แจงสําหรบันกัวิจัย 
1. ในส่วนที่ 1 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

สะท้อน ปณิธาน “พัฒนาการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และเป้าหมาย ของคณะเกษตรศาสตร์ 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

 
2. ในส่วนที่  2 กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ใน  เพื่อระบุประเภทของการใช้ประโยชน์  

โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ประเภท เขียนอธิบายการนําไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงาน
สร้างสรรค์ ส่วนท่ี 2  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สะท้อนพันธกิจของเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ท้ัง 4 ด้านหมายถึง  

 ด้านการเ รียนการสอน  หรือการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเ ป็นภารกิจหลักสําคัญ ท่ี 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจะต้องดําเนินการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้
นิสิตท่ีจบการศึกษาออกไปสามารถประกอบอาชีพได้ ตลอดจนการออกไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ฉะนั้นเป้าหมายท่ีสําคัญคือ การพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของท้องถ่ิน ประเทศและเป็นสากล การบูรณาการความรู้โดยนําผลงานวิจัยมาเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เรียน รวมถึงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้
เพียงพอ การพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มพูนประสบการณ์ของคณาจารย์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอด
ความรู้ต่อไป 
 ด้านการวิจัย การวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเน้นการวิจัยแบบผสมผสาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์
และศิลปศาสตร์ อันจะสามารถนําไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิธีการสร้าง
รูปแบบการศึกษาท่ีเป็นแหล่งการศึกษาและวิจัยให้เป็นท่ีพึ่งของสังคมท้องถิ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน
รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการซ่ึงมีผลทําให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ให้
สามารถสร้างงานวิจัยและเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์โดยใช้ผลการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการสู่ชุมชนอันจะนําไปสู่การผลิตบัณฑิตและบุคลากรท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม
ต่อไป 
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 ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้สร้างกระบวนการ
ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้วิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ด้วยการเพิ่มศักยภาพการบริการสังคม สร้างโปรแกรมส่งเสริมเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรมตามท่ีสังคมต้องการ
โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆรวมถึงเครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนในระดับต่างๆ 
 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีภารกิจด้านการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงได้ดําเนินการเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมท้ังการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา นอกจากนั้นยัง
ได้ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบํารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชน 
อันจะนําไปสู่การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพด้านวิชาการและมีความประพฤติเหมาะสมเป็นท่ีต้องการของสังคม
ต่อไป 

 
 
 
 
 

ออกแบบฟอร์มรับรองการนาํผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
โดย  นางสาวอัจฉรา  ขตัธิ 

ตาํแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาติ 
Email: aujchara27@gmail.com 

โทร 054-466-666 ต่อ 3247   โทรสาร 054-466-716 
 


