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หลักการและเหตุผล  

สคีริสตลัไวโอเลต (crystal violet) และสมีาลาไคธ์กรีน (malachite green) เป็นสีย้อมในกลุม่ไตรฟีนิล

มีเทน (triphenylmethane) ท่ีมีองค์ประกอบเป็นวงแหวนอะโรมาติก (aromatic ring) สามวงเช่ือมตอ่กนั โดยแต่

ละวงจะมีหมูม่ีเทน (methane group) ท่ีตอ่อยูก่บัไนโตรเจนของวงแหวนดงักลา่ว มกันิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย

ในอตุสาหกรรมสิง่ทอ เคร่ืองสาํอาง หมกึพิมพ์ การผลติยา อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร สีย้อมแกรมในการศึกษา

ด้านแบคทีเรียวิทยา รวมถึงใช้ฆ่าเชือ้ท่ีผิวหนงั เช่น เจนเช่ียน ไวโอเลต (gentian violet) ใช้ในการทําลาย

หนอนพยาธิทัง้ในมนษุย์และสตัว์ และยงัมีประสทิธิภาพในการยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้รา แต่พบว่าสีย้อม

ทัง้ 2 ชนิดมีความเป็นพิษสงูหากกําจัดทิง้อย่างไม่ถูกวิธีและเกิดการปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน

รวมทัง้สามารถสะสมอยูใ่นสิง่มีชีวิตได้นาน ทําให้เกิดความเป็นพิษต่อมนษุย์ โดยไปมีผลลดการสงัเคราะห์ อาร์ 

เอ็น เอ (RNA) และโปรตีนในสิง่มีชีวิตรวมไปถึงมีคณุสมบตัิเป็นสารก่อมะเร็ง   สําหรับการแก้ปัญหาการกําจดัสี

ย้อมนีม้ีทัง้วิธีทางกายภาพและทางเคมี เช่น การดดูซบั (adsorption) การตกตะกอน (coagulation) การย่อย

สลายโดยใช้แสง (photodegradation) หรือการแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange) แต่เป็นวิธีท่ีมีค่าใช้จ่ายสงู 

พบตะกอนตกค้างจํานวนมากและเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าและทําได้ในปริมาณนํา้เสียจํากดั จึงมีความสนใจ
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วิธีการยอ่ยสลายทางชีวภาพหรือการฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมโดยชีววิธี (bioremediation) ซึง่สามารถทําได้ในแหลง่

นํา้ทิง้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณนํา้มาก เสียค่าใช้จ่ายน้อย ผลิตภณัฑ์จากการย่อยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะ

สารมลพิษถกูเปลีย่นไปเป็นมวลชีวภาพของเซลล์จลุนิทรีย์ซึง่เป็นสารท่ีคงตวัและไมเ่ป็นพิษ และมีตะกอนตกค้าง

น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทางกายภาพและทางเคมี  ซึ่งมีการรายงานวิธีการย่อยสลายสีย้อมโดยสิ่งมีชีวิต 

(biodegradation) ด้วยกลุ่มของแบคทีเรียท่ีอาศัยอากาศ (aerobic bacteria) แบคทีเรียท่ีไม่อาศัยอากาศ 

(anaerobic bacteria) ยีสต์ (yeast) และสาหร่าย เพ่ือเป็นการฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมโดยชีววิธีท่ีอาศยักิจกรรมของ

จุลินทรีย์ในการย่อยสลายหรือลดปริมาณสีย้อมมากมาย  ได้มีการศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อม

ของจุลินทรีย์ท่ีแยกจากดินบริเวณโรงงานย้อมสีโดยใช้สีย้อมเป็นสารตัง้ต้น (substrate) แล้วติดตามผลการ

เปลี่ยนแปลงจากการวดัค่าการดดูกลืนแสงพบว่ากลุ่มจุลินทรีย์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อม

แตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัชนิดและจํานวนของจลุนิทรีย์ ชนิดและความเข้มข้นของสย้ีอม และระยะเวลาในการ

ยอ่ยสลาย  อีกทัง้มีการรายงานการศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อมคริสตลัไวโอเลตและสีมาลาไคธ์

กรีนของแบคทีเรีย Sphingomonas paucimobilis ท่ีแยกได้บ่อนํา้ทิง้ของโรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ประเทศ

ตูนิเซียปรากฏว่าสามารถย่อยสลายสีย้อมทัง้สองชนิดท่ีระดบัความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ 100% 

ภายในเวลา 1 ชัว่โมง เมื่อเติม yeast extract ผสมลงไปในอาหารเลีย้งเชือ้ชนิด mineral salts medium (MSM)  

และแบคทีเรีย Bacillus sp. ท่ีแยกได้จากพืชท่ีรดนํา้จากบอ่นํา้ทิง้ของโรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ประเทศตนิูเซีย 

สามารถยอ่ยสลายสคีริสตลัไวโอเลตท่ีระดบัความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ถึง 100% เมื่อเลีย้งแบบเขย่า

ท่ีความเร็ว 150 รอบตอ่นาที ท่ีอณุหภมูิ 30  องศาเซลเซียส พีเอช (pH) 7 ภายในเวลา 2.5 ชัว่โมง   

 จะเห็นได้วา่การยอ่ยสลายหรือลดปริมาณสย้ีอมโดยชีววิธีดงักลา่วข้างต้น เป็นวิธีท่ีง่าย สะดวกและไม่

สิน้เปลือง ดงันัน้จึงได้สนใจศึกษาหลกัการดงักลา่ว คือใช้สีคริสตลัไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีนเป็นสารตัง้ต้น

สําหรับการเจริญของแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีทัง้ 2 ชนิดท่ีแยกได้จากห้องปฏิบตัิการจุล

ชีววิทยาของอาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ในบริเวณท่ีมีการปนเปือ้น

ของสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีนจากการศึกษาทางจุลชีววิทยาหรือชีววิทยา แล้วติดตามผลการ

เปลีย่นแปลงของสย้ีอมจากการวดัค่าการดดูกลืนแสงรวมทัง้ตรวจวดัประสิทธิภาพการย่อยสลายสีคริสตลัไวโอ

เลตและสีมาลาไคธ์กรีน ของแบคทีเรียท่ีคดัแยกออกมาได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัการใช้วิธีทาง

ชีวภาพสาํหรับฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมตอ่ไป        

วัตถุประสงค์ 

1. คัดแยกแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีนจาก

ห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยาของอาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  

2. ศึกษาความสามารถของแบคทีเรียจากข้อ 1. ในการทนต่อสีคริสตลัไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีนท่ีความ

เข้มข้นตา่งๆ           

3. ศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียจากข้อ 1ในการย่อยสลายสีคริสตลัไวโอเลตหรือสี มาลาไคธ์กรีนท่ี

สภาวะการบม่เลีย้งแบบเขยา่ขวดอาหารเลีย้งเชือ้       

4. วินิจฉยัชนิดแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตลัไวโอเลตหรือสี       มาลาไคธ์กรีนท่ีได้

จากข้อ 1. ด้วยการทดสอบทางชีวเคมี        
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ขอบเขตของการศึกษาหรือกรอบการวิจัย 

1. คดัแยกแบคทีเรียท่ีสามารถย่อยสลายสีคริสตลัไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีนท่ีได้จาก    อ่างย้อมสี

ห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยาของอาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8   มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   

 2. นําแบคทีเรียท่ีแยกได้จากข้อ 1. ไปศึกษาความสามารถในการทนต่อสีคริสตลัไวโอเลตหรือสีมาลา

ไคธ์กรีนท่ีความเข้มข้น 6 ระดบัคือ 500, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 และ 20,000 มิลลกิรัมตอ่ลติร  

 3. ศึกษาความสามารถของแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการการย่อยสลายสีคริสตลัไวโอเลตหรือสี

มาลาไคธ์กรีนท่ีสภาวะการบม่เลีย้งแบบเขยา่ขวดอาหารเลีย้งเชือ้ โดยใช้ทัง้เชือ้ท่ีมีชีวิตและหวัเชือ้ท่ีตายแล้วจาก

การนําเชือ้ไปต้มท่ีอณุหภมูิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วแช่ในนํา้แข็งทนัที นาน 5 นาที  

 4. วินิจฉยัชนิดแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการยอ่ยสลายสคีริสตลัไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์-กรีนท่ีได้

จากข้อ 1. ด้วยการทดสอบทางชีวเคมี: oxidase test, Triple Sugar Iron (TSI), Motile Indole Lysine (MIL), 

Sulfide Indole Motile (SIM), citrate test, urease test และ OF glucose      

แผนดาํเนินงาน  

1  การคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์

กรีน            

  1.1  ใช้ไม้พนัสาํล ีswab เชือ้จากอ่างย้อมสีในห้องปฏิบตัิการจุลชีววิทยาฯ ใสล่งในหลอดทดลอง

ฝาเกลยีว ท่ีมี 0.85% NaCl ปริมาตร 2 มิลลลิติร         

  1.2  นําหลอดทดลองฝาเกลยีวท่ีได้จากข้อ 3.1.1 ไป vortex เพ่ือให้เชือ้กระจายหรือหลดุออกจาก

ไม้พนัสาํล ี            

  1.3 นําสารแขวนลอยมากระจายเชือ้ (spread plate) บนอาหารเลีย้งเชือ้แข็ง Luria-Bertani 

Crystal violet (LCV) ท่ีมีสีคริสตลัไวโอเลต (500 มิลลิกรัมต่อลิตร) หรืออาหารเลีย้งเชือ้แข็ง Luria-Bertani 

Malachite green (LMG) ท่ีมีสีมาลาไคธ์กรีน (500 มิลลิกรัมต่อลิตร) จากนัน้นําจานเพาะเชือ้ไปบ่มท่ีอณุหภมูิ 

37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง         

  2.  ความสามารถของแบคทีเรียในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีน  

   2.1 นําแบคทีเรียท่ีคดัแยกได้จากข้อท่ี 3.1 วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร บนอาหาร

เลีย้งเชือ้แข็ง Luria-Bertani Crystal violet (LCV) ท่ีมีสคีริสตลัไวโอเลต (500 มิลลกิรัมตอ่ลิตร) หรืออาหารเลีย้ง

เชือ้แข็ง Luria-Bertani Malachite green (LMG) ท่ีมีสมีาลาไคธ์กรีน (500 มิลลกิรัมตอ่ลติร)   

   2.2 นัน้จานอาหารเลีย้งเชือ้ท่ีได้จากข้อ 2.1 บ่มท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือ

คดัเลอืกแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการยอ่ยสลายสคีริสตลัไวโอเลตและสมีาลาไคธ์กรีน โดยวดัขนาดเส้นผา่น

ศนูย์กลางของโซน           

  3. ความสามารถของแบคทีเรียในการทนต่อสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีน   

   3.1 เตรียมอาหารเลีย้งเชือ้แข็ง LCV หรืออาหารเลีย้งเชือ้แข็ง LMG ท่ีมีสีคริสตลัไวโอเลตหรือสี

มาลาไคธ์กรีน ความเข้มข้น 6 ระดบัคือ 500, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 และ 20,000 มิลลิกรัมต่อลิตรใน

จานเพาะเชือ้พลาสติกขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 90 มิลลเิมตร      
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   3.2 นําแบคทีเรียท่ีคดัเลือกจากข้อ 3.2.2 มาเลีย้งในอาหาร Luria – Bertani (LB) borth หรือ 

Nutient broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โดยใส ่1 โคโลนีต่อหลอด แล้วนําไปบ่มท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา 24 ชัว่โมงแบบสภาวะเขยา่ (ความเร็ว 150 รอบตอ่นาที)      

   3.3 นําห่วงถ่ายเชือ้จุ่มลงในหลอดท่ีมีเชือ้จากข้อ 3.2 มาวางบนอาหารเลีย้งเชือ้แข็ง LCV หรือ

อาหารเลีย้งเชือ้แข็ง LMG ท่ีระดบัความเข้มข้นตา่งๆ จากนัน้บม่เลีย้งเชือ้ท่ีอณุหภมูิ 37- องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

24 ชัว่โมง สงัเกตการเจริญของแบคทีเรีย         

   3.4 เก็บเชือ้ท่ีมีความสามารถในการทนต่อสีคริสตลัไวโอเลตหรือสีมาลาไคธ์กรีน ท่ีความเข้มข้น

สงูสดุ ไว้ใช้ในการทดลองตอ่ไป         

  4. ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและมาลาไคธ์กรีนที่สภาวะเขย่า  

   4.1 นําเชือ้ท่ีคดัแยกได้จากข้อ 3.3 ปรับความขุ่นของเชือ้เทียบเท่า McFarland No. 0.5 จะได้

ปริมาณเชือ้เทา่กบั 1.5×108 CFU ตอ่มิลลลิติร เตรียมเพ่ือใช้เป็นหวัเชือ้ (starter)     

   4.2 เตรียมอาหารเลีย้งเชือ้ LCV ท่ีมีสีคริสตลัไวโอเลต และอาหารเลีย้งเชือ้ LMG ท่ีมีสีมาลาไคธ์

กรีน เข้มข้น 500 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาตร 100 มิลลลิติร ในขวดรูปชมพูข่นาด 250 มิลลลิติร ใสห่วัเชือ้ท่ีได้จาก

ข้อ 3.4.1 ปริมาตร 1 มิลลลิติร (1 เปอร์เซ็นต์) เลีย้งเชือ้ท่ีสภาวะเขยา่ (ความเร็ว 150 รอบตอ่นาที) ท่ีอณุหภมูิ 37 

องศาเซลเซียส แล้วเก็บตวัอยา่งทกุๆ 24 ชัว่โมง เป็นเวลา 5 วนั      

   4.3 นําตวัอย่างในแต่ละวนัมาป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แล้ว

นําสว่นใสของสารละลายมาวดัคา่การดดูกลนืแสง       

    4.3.1 นําส่วนใสท่ีได้จากอาหารเลีย้งเชือ้เหลว LCV ท่ีมีสีคริสตัลไวโอเลต วดัค่าการ

ดดูกลนืแสงท่ีความยาวคลืน่ 590 นาโนเมตร แล้วเปรียบเทียบกบัคา่การดดูกลนืแสงของสคีริสตลัไวโอเลต ในชุด

ควบคมุ (ไมใ่สแ่บคทีเรีย)          

    4.3.2  นําสว่นใสท่ีได้จากอาหารเลีย้งเชือ้เหลว LMG ท่ีมีสมีาลาไคธ์กรีน วดัคา่การดดูกลนื

แสงท่ีความยาวคลื่น 618 นาโนเมตร แล้วเปรียบเทียบกับค่าการดูดกลืนแสงของสี คริสตัลไวโอเลต ในชุด

ควบคมุ (ไมใ่สแ่บคทีเรีย)          

    4.3.3 คํานวณความเข้มข้นของสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีน ท่ีเวลาต่างๆ 

เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐาน ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคา่การดดูกลนืแสงของสนีัน้ๆ พร้อมทัง้คํานวณเปอร์เซ็นการ

ลดลงของส ีจากสตูร          

 

เปอร์เซ็นการลดลงของส ี=  ความเข้มข้นเร่ิมต้น – ความเข้มข้นท่ีวดัได้ × 100 

          ความเข้มข้นเร่ิมต้น 

 

 4.4  ศกึษาการดดูซบัสคีริสตลัไวโอเลตและสมีาลาไคธ์กรีนของเซลล์แบคทีเรีย โดยทําการทดลอง

เช่นเดียวกบัข้อ 4.1 – 4.3 แต่ใช้หวัเชือ้ท่ีทําให้ตายแล้ว โดยนําเชือ้แบคทีเรียท่ีมีความขุ่นเทียบเท่า McFarland 

No. 0.5 ไปต้มท่ีอณุหภมูิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วแช่ในนํา้แข็งทนัที นาน 5 นาที   
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 4.5 ศึกษาสเปกตรัมของสีคริสตลัไวโอเลตและมาลาไคธ์กรีนท่ีความยาวคลื่น 305-680 นาโน

เมตรนําตวัอยา่งจากข้อ 3.4 มาศกึษาสเปกตรัมของสคีริสตลัไวโอเลตและมาลาไคธ์กรีน ท่ีความยาวคลื่น 305 – 

680 นาโนเมตร ด้วยเคร่ืองวดัคา่การดดูกลนืแสงสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบไมโครเพลท เปรียบเทียบกบัสเปกตรัม

ของสคีริสตลัไวโอเลตและสมีาลาไคธ์กรีน ในชดุควบคมุ (ไมใ่สแ่บคทีเรีย)     

 4.6 ศึกษาการย่อยสลายสีคริสตลัไวโอเลตและมาลาไคธ์กรีนของแบคทีเรียโดยทําการทดลอง

เช่นเดียวกบัข้อ 3.1 – ข้อ 4.5 แตเ่ปลีย่นไปใช้อาหารเลีย้งเชือ้ Nutrient agar (NA), Nutrient Crystal violet agar 

(NCA) และ Nutrient Malachite green agar (NMA)       

 5. จําแนกชนิดของแบคทีเรียที่ มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและ

มาลาไคธ์กรีน            

  นําแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการยอ่ยสลายและทนตอ่สคีริสตลัไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีนได้

ดีท่ีสดุ มาวินิจฉยัชนิดเชือ้โดยการศกึษาการติดสแีกรม รูปร่าง และทดสอบคณุสมบตัิทางชีวเคมี   

 6. การวิเคราะห์ผลการทดสอบการการย่อยสลายและการดูดซับสีคริสตัลไวโอเลตหรือมาลา

ไคธ์กรีน             

  6.1 ใช้สถิติทดสอบ One-way ANOVA เปรียบเทียบการย่อยสลายและการดดูซบัสีคริสตลัไวโอ

เลตหรือสมีาลาไคธ์กรีน ระหวา่งโคโลนีแบคทีเรียแต่ละแบบในอาหารเลีย้งเชือ้ Luria – Bertani borth (LB) และ 

Nutient broth (NB)          

  6.2 ใช้สถิติทดสอบ Paired-sample-T test เปรียบเทียบการยอ่ยสลายและการดดูซบัสีคริสตลัไว

โอเลตหรือสมีาลาไคธ์กรีนระหวา่งอาหารเลืย้งเชือ้ Luria – Bertani borth (LB) และ Nutient broth (NB)  

งบประมาณ (ถวัเฉลี่ย) 

- คา่เดินทาง (ระบชุนิดของพาหนะ)โดยเคร่ืองบิน / TAXI / รถยนต์สว่นตวั 5,000.00 บาท 

- คา่ท่ีพกั 6 คืน ๆ ละ 1,000 บาท (ประสานงาน)  6,000.00 บาท 

- คา่สารเคมี/คา่บริการทดสอบ 4,000.00 .บาท 

- คา่อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ .............................................................................          0.00 บาท 

รวมงบประมาณ (หนึง่หมื่นห้าพนับาทถ้วน) 15,000.00 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

,  1. สามารถคดัแยกแบคทีเรียและทราบความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตลัไวโอเลตและสีมาลาไคธ์

กรีน จากห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยาของอาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  

 2. ทราบความสามารถของแบคทีเรียจากข้อ 1. ในการทนตอ่สคีริสตลัไวโอเลตและสมีาลาไคธ์กรีนท่ีความ

เข้มข้นตา่งๆ           

 3. ทราบประสทิธิภาพของแบคทีเรียจากข้อ 1. ในการย่อยสลายสีคริสตลัไวโอเลตและสี มาลาไคธ์กรีนท่ี

สภาวะการบม่เลีย้งแบบเขยา่ขวดอาหารเลีย้งเชือ้       

 4. ทราบชนิดของแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการย่อยสลายสีคริสตลัไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีนท่ีได้

จากข้อ 1. ด้วยการทดสอบทางชีวเคม ี           
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ลงช่ือ....................................................ผู้ขออนมุตัิ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล เลศิคณาวนิชกลุ) 

วนัท่ี............เดือน.......................พ.ศ....... 

ตําแหนง่.................................................. 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนมุตัิ (หวัหน้าหนว่ยวิจยั) 

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

ตําแหนง่.................................................. 

วนัท่ี............เดือน.......................พ.ศ....... 

 

(โปรดอา่นรายละเอียดประกอบการขออนมุตัิตามเอกสารแนบ) 
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หน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ

(Utilization of Natural Products Unit) 

คาํอธิบายรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนการเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อสร้างโจทย์วิจยั 

 

1. ชื่อโครงการ ระบช่ืุอโครงการวิจยัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. ประเภทของโครงการวิจัย โครงการใหมห่รือโครงการตอ่เน่ือง โครงการพืน้ฐาน ประยกุต์หรือพฒันาโดยการ

ทดลอง หรือสาํรวจขัน้ต้น หรือศกึษาความเป็นไปได้ 

3. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ระบสุว่น ศนูย์หรือสาํนกัวิชา 

4. ผู้ดาํเนินโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ  ระบช่ืุอหวัหน้าโครงการ ผู้ ร่วมงานและสงักดัหรือท่ีทํางาน รวมทัง้

หมายเลขโทรศพัท์ โทรสารท่ีติดตอ่ได้ 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ  ระบวุนั เดือน ปี ในการดําเนินการ 

6. สถานที่ดาํเนินการ  ระบสุถานท่ีภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

7. หลักการและเหตุผล  ระบคุวามเป็นมา เหตผุลท่ีต้องวิจยัเร่ืองนี ้โครงการวิจยัท่ีเก่ียวข้องแนบเอกสารอ้างอิง

หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

8. วัตถุประสงค์ 

9. ขอบเขตของการศึกษาหรือกรอบการวจิัย 

10. แผนดาํเนินงาน  เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัข้นตอนการวิจยั แผนดําเนินการตามระยะเวลา 

11. งบประมาณ ระบปุระมาณการรายจ่ายตา่ง ๆ โดยยอ่ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลในเชิงปฏิบตัิหรือประยกุต์นําไปใช้ในการพฒันาโครงการวจิยัตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. โปรดระบรุายละเอียดโดยยอ่  

2. การอนมุตัิโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการหนว่ยวิจยั  

3. การขออนมุตัิกระทําได้จํานวน 3 เร่ือง/คน/ปี ไมเ่กิน 15,000 บาท ตอ่เร่ือง 
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ส่วนการเจา้หนา้ท่ี 

 

แบบสรุปรายงานการไปปฏิบัตงิานนอกพืน้ท่ี 

                                

 

   ท่ี ………… 

   วนัท่ี   …………… 

ปรับปรุงวนัท่ี 14/05/47 

 

เรียน ……………. 

 

 ตามท่ีขา้พเจา้  ………………………………….. ตาํแหน่ง ……………………. สังกดั …………………… 

ไดรั้บการอนุมติัให้ไป          ο  ฝึกอบรม            ο   สัมมนา          ο   ประชุมทางวชิาการ            ο  ประชุมเชิงปฏิบติัการ            ο  ดูงาน            

 ο  เสนอผลงานทางวชิาการ         ο  อ่ืน  ๆ  (โปรดระบุ)………………………..…………………………………………………………………………….. 

เร่ือง / หลกัสูตร ……………………………………. 

เม่ือวนัท่ี ………………………….. ถึงวนัท่ี …………………………..  หน่วยงาน / สถาบนัท่ีจดั ……………………………….. 

จงัหวดั …………………………. โดยออกเดินทางในวนัท่ี ……………………… กลบัในวนัท่ี ……………………………. 
 

ค่าใช้จ่ายเกดิขึน้จริง  โดยตดังบประมาณจาก (กรุณาระบุให้ชัดเจน)             ช่ือกองทุน…………………..………..…….รหสั……-.………………… 

ช่ือแผนงาน………………………………….รหสั…..-.………………… 

 

                  ο ค่าลงทะเบียน    .……-..…….  บาท                            ο  ค่าพาหนะ  .…-.…..…  บาท    

                  ο ค่าท่ีพกั  ….…-…….…บาท                             ο  ค่าเบ้ียเล้ียง .……-….…  บาท   

                  ο อ่ืน ๆ       ….…-..…….  บาท                                    รวมค่าใช้จ่าย ..…-…..  บาท 
 

มีพนักงานร่วมเดนิทางไปปฏิบัติงาน   และมีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน ดงัน้ี   

   1.   ช่ือ – สกุล ….……………… …….……….ตาํแหน่ง……………..…………….สังกดั……….….…..………… ค่าใชจ่้าย………………..……..บาท 

   2.   ช่ือ - สกุล….……………… …….……….ตาํแหน่ง……………..…………….สังกดั……….….…..………… ค่าใชจ่้าย………………..……..บาท 

   3.   ช่ือ - สกุล….….………………… ……….ตาํแหน่ง……………..…………….สังกดั………… .…..………… ค่าใชจ่้าย……………………….บาท 

   4.  ช่ือ - สกุล….…………………… ….…….ตาํแหน่ง……………..…………….สังกดั………… .…..………… ค่าใชจ่้าย……………………….บาท 
 

สาระเนื้อหาของงานท่ีปฏิบัติและประโยชน์ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงาน 

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

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

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

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

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

              ลงช่ือ ……………..……………………….ผูร้ายงาน 

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

                ตาํแหน่ง           ………………….. 

 

                    
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเบือ้งต้น 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

                            ลงช่ือ………………………………………. 

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

  ตาํแหน่ง  ……………………………….. 

         ่  

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

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

                               ลงช่ือ……………………………………… 

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

  ตาํแหน่ง   …………………………… 
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