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บทที่ 1
บทนํา

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษาทั้งยังกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในและใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อใหหนวยงานทุกสถาบันยึดถือเปน
แนวปฏิบัติ โดยคูมือฉบับนี้ไดกําหนดการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
รายละเอียด ทั้งดัชนีและเกณฑตัดสินในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งเกณฑการประเมินและเกณฑ
ในการตัดสินในดานการประเมินคุณภาพอีกดวย
การวิจัยเปนพันธะกิจหลักสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตสภาพปญหาคือ การดําเนินงานยัง
ขาดการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการมาประยุกตใชหลักเพื่อใหเกิดกลไกในการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง ยั่งยืนและมี
ระบบประกันคุณภาพอยางเปนวัฒนธรรมองคกร โดยความรวมมือของทุกฝาย ดังนั้นการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการวิจัยอยางครบวงจรตั้งแตตนทางถึงปลายทางใหเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีการจัดทําคูมือระบบประกันคุณภาพงานวิจัยใหเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเปนความ
จําเปนที่ตองดําเนินการ
ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร ผลิต
งานวิจัย เพื่อพัฒนาทองถิ่น บริการวิชาการและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
จากภารกิจของคณะดังกลาว จึงเกิดหนวยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองภารกิจดานวิจัยของคณะใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้นจึงไดทําคูมือการจัดการงานวิจัย คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้น

วัตถุประสงค
1. วางระบบและกลไกเพื่อมุงสูความเปนคณะที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. สงเสริมใหมีการดําเนินการวิจัยวิทยาศาสตรและงานวิจัยเชิงการเรียนการสอนตลอดจนการวาง
แนวทางเกี่ยวกับระบบดูแลลิขสิทธิ์/สิทธิทางปญญา
3. สงเสริมใหมีความรวมมือทางดานการวิจัย ระหวางคณะกับสถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ
4. สนับสนุนใหองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการเสนอปญหาวิจัย
การดําเนินงานวิจัย และนําผลงานวิจัยไปประยุกตใช
5. แสวงหาทรัพยากรการวิจัย และสงเสริมการแสวงหาแหลงทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัย
6. กําหนดภาระงานวิจัยที่ชัดเจน เพื่อใหอาจารยสามารถดําเนินภารกิจในดานอื่นและดานการวิจัย
ไดอยางสมบูรณ
7. สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมอยางครบวงจร ทั้งดานในการใหความรูในการททําวิจัย
การแสวงหาแหลงทุน การบริการงานวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย ทั้งนี้โดยสรางกลไกให
นักวิจัยรุนใหมทํางานรวมทีมกับกลุมวิจัยที่มีศักยภาพ
8. สงเสริมและสนับสนุนหนวยวิจัย หองปฏิบัติการวิจัยและเทคโนโลยี ใหสามารถพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อมโยงภูมิปญญาสากลกับภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งมีการตีพิมพผลงาน/จด
สิทธิบัตร และการเผยแพรผลงาน ตลอดจนการนํางานวิจัยมาแกปญหาทองถิ่น

วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย
วิสัยทัศน
ภายในป พ.ศ. 2555 เปนหนวยประสานเครือขายพัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
พันธกิจ
1. วางระบบ กลไกและการประกันคุณภาพในการผลิตงานวิจัยของคณะ
2. พัฒนาโครงการวิจัยและจัดหาแหลงสนับสนุนทุนวิจัย
3. สงเสริมสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่เชื่อมโยงภูมิปญญาสากลกับภูมิปญญาทองถิ่นภาคเหนืออยาง
กลมกลืนเพื่อสรางองคความรูนําสูการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย
1. เพื่อสงเสริมการผลิตงานวิจัยสําหรับอาจารยไมนอยกวาปละ 10 เรื่องและนักศึกษาไมนอยกวา
ปละ 80 เรื่อง
2. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยใหแกอาจารยและนักศึกษา ไมนอยกวาปละ 100,000 บาท

ยุทธศาสตรการวิจัยของคณะ

นโยบายขอที่ 2 ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรู

1.
2.
3.
4.

5.

มาตรการที่
วางระบบและกลไกเพื่อมุงสูความเปนสถาบันที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
สงเสริมใหมีการดําเนินการวิจัยวิทยาศาสตรและงานวิจัยเชิงการเรียนการสอน ตลอดจนการวาแนวทาง
เกี่ยวกับระบบดูแลลิขสิทธิ์/สิทธิทางปญญา
สงเสริมใหมีความรวมมือทางดานการวิจัย ระหวางคณะกับสถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ
สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมอยางครบวงจร ทั้งดานในการใหความรูในการททําวิจัย การ
แสวงหาแหลงทุน การบริการงานวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย ทั้งนี้โดยสรางกลไกใหนักวิจัยรุน
ใหมทํางานรวมทีมกับกลุมวิจัยที่มีศักยภาพ
สงเสริมและสนับสนุนหนวยจัดการงานวิจัยระดับคณะ หองปฏิบัติการวิจัย และศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหสามารถพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงภูมิปญญาสากลกับภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งมีการ
ตีพิมพผลงาน/จดสิทธิบัตร และการเผยแพรผลงานตลอดจนการนํางานวิจัยมาแกปญหาทองถิ่น

6. สนับสนุนใหองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการเสนอปญหาวิจัย การ
ดําเนินงานวิจัย และนําผลงานวิจัยไปประยุกตใช
7. แสวงหาทรัพยากรการวิจัย และสงเสริมการแสวงหาแหลงทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัย
8. กําหนดภาระงานวิจัยที่ชัดเจน เพื่อใหอาจารยสามารถดําเนินภารกิจในดานอื่นและดานการวิจัยไดอยาง
สมบูรณ
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บทที่ 2
ระบบการจัดการคุณภาพงานของหนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระบบการประกันคุณภาพงานหนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนระบบหลัก
จําแนกเปน ขอบขายระบบการพัฒนาโจทยวิจัย ระบบการติดตามและสงเสริมสนับสนุนโครงการ ระบบ
การเผยแพรผลงานวิจัยสูการใชประโยชน สําหรับกระบวนการดําเนินงานของแตระบบมีดังนี้
ระบบการประกันคุณภาพงานหนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความมุงหมาย
หนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบคุณภาพเพื่อสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรใหปฏิบัติงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตตนทาง โดยมีประเด็นปญหาวิจัยที่มีคุณคาสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเอื้อตอระบบประกันคุณภาพภายใน
2. ขอบขาย
เปนระบบที่เนนกระบวนการ มีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานในแตละขั้นตอนพรอมระบุเครื่องมือ
ที่ใชในการดําเนินงานและเครื่องมือเพื่อบันทึกขอมูลชัดเจน
3. ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ ไดแก หนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งทําหนาที่สงเสริม
สนับสนุนบุคคลากรดานพัฒนาโจทยวิจัย การประเมินทบทวนและใชผลปรับปรุงพัฒนา
4. นิยามศัพท
หนวยจัดการงานวิจัย หมายถึง คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยระดับคณะ
5. ตัวบงชี/้ เกณฑ
หนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ดําเนิน การมีผลการปฏิบัติงานกรณีการ
พัฒนาโจทยวิจัยดังตอไปนี้
5.1 แผนปฏิ บัติ ก ารพัฒ นาประเด็น ปญหาและโจทย วิจั ย ซึ่ งประกอบด ว ยแผน ยอ ย
ดังตอไปนี้
5.1.1 แผนทบทวนยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
5.1.2 แผนปฏิบัติการวิเคราะหประเด็นปญหาและโจทยวิจัย แบบมีสวนรวม
5.1.3 แผนปฏิบัติการเยี่ยมพื้นที่วิจัย
5.2 บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน
5.2.1 สรุปกรอบประเด็นปญหาวิจัยที่มุงนั้น
5.2.2 ผูรับผิดชอบหลัก ผูรวมวิจัยและพื้นที่เปาหมายในการวิจัย

5.2.3 รายงานสรุปสภาพปญหา สาเหตุและแนวทางแกไขในขอบเขตปญหาและพื้นที่
เปาหมาย
5.2.4 ชุด โจทยวิจัยหลัก โจทยวิจั ย ยอยและแผนภาพความเชื่อมโยงระหวางชุ ด
โครงการวิจัย
5.3 จํานวนผูมีสวนรวมทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และภายนอกอยางนอยรอยละ70 ของ
จํานวนกลุมเปาหมาย
5.4 จํานวนโจทย วิจัยและผูรับผิ ด ชอบที่สนองยุทธศาสตรก ารพัฒ นาและสอดคลอ ง
เปาหมายและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
6. เครื่องมือรวบรวมขอมูล
6.1 เครื่องมือการพัฒนาโจทย
6.1.1 แบบการใหบริการและคําปรึกษา
6.1.2 แบบบันทึกการพัฒนาโครงการวิจัย
6.1.3 ตัวอยางแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
6.1.4 แบบการเขียนเอกสารเชิงหลักการ (concept paper)
6.1.5 แนวทางการตรวจสอบคุณภาพโครงการวิจัย
6.1.6 แบบบันทึกผลการพิจารณาโจทยและโครงการวิจัย
6.2 เครื่องมือการติดตามและสงเสริมการสนับสนุน
6.2.1 แบบฟอรมการจัดทําเอกสารประกอบการเขียนงานวิจัย
6.2.2 แบบฟอรมการจัดทําตัวชี้วัดโครงการวิจัย
6.2.3 แบบฟอรมการจัดทําตารางติดตามงาน
6.2.4 ตัวอยางเอกสารการเขียนงานวิจัย
6.2.5 ตัวอยางตัวชี้วัดโครงการวิจัย
6.2.6 ตัวอยางตารางติดตามงาน
6.2.7 แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
6.2.8 แบบฟอรมสรุปผลการติดตามและสนับสนุนโครงการวิจัย
6.2.9 แบบสรุปการติดตามและสงเสริมสนับสนุนโครงการวิจัยประจําป
6.3 เครื่องมือสงเสริมสนับสนุนเผยแพรงานวิจัย
6.3.1 แบบสรุปผลความกาวหนาโครงการวิจัย
6.3.2 แบบสรุปผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
6.3.3 ตัวอยางแบบเสนอรายงานความกาวหนา/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
6.3.4 รายการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและ
สถาบันวิชาการที่เกี่ยวของ

6.3.5 รายชื่อวารสารและแหลงสนับสนุนเพื่อการเผยแพรงานวิจัย
6.3.6 แนวทางการเขียนบทความเพื่อการเผยแพรงานวิจัย
7. ความสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้
สกอ./มรอ.
KPI 4.1-4.05
สมศ.
KPI 4.1-4.4
กพร.
KPI 3.4-3.6
สงป.
KPI ก-3.2,ข-4.1, จ-1.1
8. การดําเนินงาน
กระบวนระบบการประกันคุณภาพงานวิจัยของหนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีขนั้ ตอนดําเนินการดังภาพตอไปนี้

ระบบพัฒนาโจทยวิจัย
ภาพที่ 1 ระบบพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

ทบทวนยุทธศาสตรการวิจัย
เพื่อทองถิ่น
กําหนดกรอบประเด็นปญหา
การวิจัย
วิเคราะหประเด็นปญหาและโจทยวิจัย
แบบมีสวนรวม
ตรวจสอบพื้นที่

ประเมินความเปนไปได
ผาน
สรุปขอบเขตประเด็นปญหา
และโจทยวิจัย

ไมผาน

ระบบการพัฒนาโจทยวิจัยบูรณาการเพื่อทองถิ่น มีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานในแตละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น โดยมีวิธีการดังนี้
1.1 ประชุมวางแผนทบทวนยุทธศาสตร
1.1.1 จัดเตรียมขอมูลดานปญหาและความตองการของชุมชนและพื้นที่ พันธะกิจของ
หนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ และยุทธศาสตรการพัฒนาระดับ
พื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อเชื่อมโยงขอมูลตรวจสอบและทบทวน
ยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น (ขอมูล)
1.1.2 กําหนดกิจกรรมการประชุม เชน การระดมสมอง การทําแผนที่ความคิดหรือ
เทคนิคอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ และสรุป
1.1.3 กําหนดผูเขาประชุมใหครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาชุมชนทองถิ่น โดยความ
รวมมือของทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคชุมชน
เชน พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด แกนนําวิสาหกิจชุมชน ฝายแผนและยุทธศาสตร
จากสํานักงานจังหวัดและแกนนําดานการวิจัยจากสถานศึกษา ( เขตพื้นที่การศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ )
1.2 เตรียมความพรอมกลุมเปาหมาย กอนการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น โดยจัดทําหนังสือเชิญประชุม แจงวัตถุประสงคและเปาหมายของกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม กําหนดการประชุม ขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณา เชน
(ราง) ยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น ประเด็นการแลกเปลี่ยนหรือขอมูลที่ตองการจาก
กลุมเปาหมาย
1.3 ปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่นตามแผนที่กําหนดไว เพื่อทบทวน
และตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงอาจารย นักศึกษา เขารวมเรียนรูกันใน
กระบวนการจากการปฏิบัติการในสถานการณจริง ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้
1.3.1 นําเสนอ (ราง) ยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น (เอกสารรางยุทธศาสตร)
1.3.2 รวมกันแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นและวิภาค (ราง) ยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสมบูรณครอบคลุมประเด็นปญหาและความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น
1.3.3 ระดมความคิดเห็นของทุกภาคสวนเพื่อปรับปรุงและสรางความชัดเจนของ
ยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น (แบงกลุมรวมกันทํากิจกรรมระดมความคิดเห็น และ
นําเสนอทุกกลุม โดยแตละกลุมมีสมาชิกทุกภาคสวน)
1.3.4 เชื่อมโยงแนวคิดของทุกกลุม สูความชัดเจนของยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น

1.3.5 รวมกันกําหนดวัน เวลา สถานที่ ของการประชุมปฏิบัติการเพื่อกําหนดกรอบ
ประเด็นการวิจัย พรอมออกแบบประเด็นแลกเปลี่ยนครั้งตอไป
1.4 ประชุมปฏิบัติการสรุปยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น และ ผลการดําเนินการเพื่อ
ปรับปรุง (แบบบันทึกการประชุม)
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกรอบประเด็นปญหาการวิจัย
2.1 ประชุมวางแผนการดําเนินการ
2.1.1 กําหนดกิจกรรมการประชุม เชน การระดมสมอง การทําแผนที่ความคิดหรือ
เทคนิคอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ และสรุป
2.1.2 กําหนดผูเขาประชุมใหครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาชุมชนทองถิ่นจากหนวย
จัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกภาคสวนในดานการศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานการเกษตร และดานการจัดการทรัพยากร
เชน พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด แกนนําวิสาหกิจชุมชน ฝายแผนและยุทธศาสตร
จากสํานักงานจังหวัด และแกนนําดานการวิจัยจากสถานศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ) เปนตน
2.1.3 จัดเตรียมขอมูลดานสถานภาพเบื้องตนของพื้นที่ และยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น เพื่อใชเปนขอมูลในการรวมกันกําหนดกรอบประเด็นปญหาวิจัย
2.2 ประชุมปฏิบัติกําหนดกรอบประเด็นปญหาวิจัย
2.2.1 ทบทวนยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น และนําเสนอขอมูลสถานภาพเบื้องตน
ในประเด็นตางๆของพื้นที่ (เอกสารยุทธศาสตร)
2.2.2 แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและรวมกันกําหนดกรอบประเด็นปญหาเพื่อการวิจัย วา
ควรมีกี่ประเด็น ประเด็นอะไร และประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนหลักในทุกประเด็นมี
อะไรบาง เพื่อนําไปสูการทํากิจกรรมตอไป (ไดกรอบใหญวามีกี่ประเด็น ปญหากี่
ประเด็น อะไรบาง และไดประเด็นพูดคุยหรือรวมแลกเปลี่ยนเพื่อสรางความชัดเจน
หรือรวมแลกเปลี่ยนเพื่อสรางความชัดเจนและขอบเขตของแตละประเด็น)
2.2.3 ระดมความคิดเพื่อสรางความชัดเจนและกําหนดขออบเขตของประเด็นปญหา
การวิจัย รวมถึงพื้นที่หรือกลุมเปาหมายโดยแบงกลุมตามความสนใจหรือพันธะกิจ
ของหนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ปญหาในประเด็นนั้นๆ รวมกันกําหนดขอบเขตของประเด็นการวิจัยใหครอบคลุม
ปญหาที่ไดแลกเปลี่ยนกัน แลวนําเสนอผลจากการระดมความคิดทุกกลุม (ได
ขอบเขตประเด็นปญหาการวิจัย)
2.2.4 เชื่อมโยงความคิดของทุกกลุม สูกรอบประเด็นปญหาการวิจัยที่ชัดเจน

2.2.5 รวมกันกําหนดวัน เวลา สถานที่ ของการประชุมปฏิบัติการเพื่อกําหนดกรอบ
ประเด็นการวิจัย พรอมออกแบบประเด็นแลกเปลี่ยนครั้งตอไป
2.3 ประชุมปฏิบัติการสรุปกรอบประเด็นปญหาวิจัย (แบบบันทึกการประชุม)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหประเด็นปญหาและโจทยวิจัยแบบมีสวนรวม โดยมีวิธีการดังนี้
3.1ประชุมวางแผนดําเนินงาน
3.1.1 กําหนดกิจกรรมการประชุม เชน การระดมสมอง การทําแผนที่ความคิดหรือ
เทคนิคอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ และสรุป
3.1.2 กําหนดผูเขาประชุมใหครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาชุมชนทองถิ่นจากหนวย
จัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกภาคสวนในดานการศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานการเกษตร และดานการจัดการทรัพยากร
เชน พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด แกนนําวิสาหกิจชุมชน ฝายแผนและยุทธศาสตร
จากสํานักงานจังหวัด และแกนนําดานการวิจัยจากสถานศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ) เปนตน
3.1.3 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของที่ใชในการวิเคราะห เชน สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรการวิจัย และกรอบประเด็นปญหาการวิจัย (เอกสาร)
3.2 เตรียมความพรอมกลุมเปามาย กอนการประชุม โดยจัดทําหนังสือเชิญประชุม แจง
วัตถุประสงค เปาหมาย และรายละเอียดของกิจกรรม กําหนดการประชุม ขอมูลเบื้องตน
ประกอบการพิจารณา เชน ยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น กรอบประเด็นปญหาการวิจัย
และประเด็นการแลกเปลี่ยนหรือขอมูลที่ตองการจากกลุมเปาหมาย
3.3 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหประเด็นปญหาและกําหนดโจทยวิจัย มีกิจกรรมหลักดังนี้
3.3.1 ทบทวนยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น และกรอบประเด็นการวิจัย
3.3.2 วิเคราะหประเด็นปญหาและโจทยวิจัยตามกรอบประเด็นการวิจัยที่กําหนดไว
โดยแบงกลุมผูเขารวมตามกรอบประเด็นแลวระดมความคิดและแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อ
คนหาปญหาและโจทยวิจัย แลวนําเสนอผลการจากระดมความคิดทุกกลุมประเด็น (ได
ปญหาและโจทยการวิจัย)
3.3.3 แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เพื่อความชัดเจนของประเด็นปญหาและโจทยวิจัย
3.3.4 เชื่อมโยงจอมูลของทุกกลุมประเด็นสูการปฏิบัติของผูที่เกี่ยวของ (เจาภาพการ
ทํางานในแตละประเด็นปญหา)
3.4 ประชุมปฏิบัติการสรุปประเด็นปญหาและโจทยวิจัยตามกรอบประเด็นการวิจัย (แบ
บันทึกการประชุม)
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบพื้นที่ โดยมีวิธีการดังนี้

4.1 วางแผนการลงพื้นที่ เพื่อวิเคราะหสถานการณปญหาจากสภาพจริงรวมกับ
กลุมเปาหมายในพื้นที่ มีกิจกรรมหลักดังนี้
4.1.1 กําหนดกิจกรรมและรายละเอียดการลงพื้นที่
4.1.2 จัดทําเครื่องมือที่ตองใชในการตรวจเยี่ยม เชน แนวสังเกตและสัมภาษณเกี่ยวกับ
สถานการณปญหาและความตองการของชุมชนหรือกลุมเปาหมายแบบบันทึกขอมูล
4.1.3 ประสานนักวิจัยและผูรวมวิจัยในพืน้ ที่เปาหมาย เพื่อนัดหมายวันตรวจเยี่ยมและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของเตรียมความพรอม
4.2 ปฏิบัติการวิเคราะหสถานการณปญหารวมกันในพื้นที่เพือ่ กําหนดขอบเขตประเด็น
ปญหาและโจทยที่ชัดเจน ตรวจสอบสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง
4.3 ประชุมสรุปสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของพื้นที่
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินความเปนไปได โดยมีวิธีการดังนี้
5.1 ประชุมวิเคราะหผลและหาขอสรุปความเปนไปไดจากการรวบรวมขอมูลจาก
สถานการณจริง วิเคราะหความเปนไปไดของโจทยวิจัยโดยผูประชุมประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และผูรวมวิจัยในชุมชน (แบบบันทึก)
5.2 เปรียบเทียบผลจากการตรวจสอบสภาพจริงกับประเด็นปญหาโจทยวิจัยที่กําหนดไว
กรณีเปนไปไดสรุปบันทึกเพื่อเตรียมการเสนอตอไป กรณีเปนไปไมไดจะกลับไปวิเคราะห
ตามขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง เพื่อสรางความชัดเจนและหาความเปนไปไดของพื้นที่
ขั้นตอนที่ 6 สรุปขอบเขตประเด็นปญหาและโจทยวิจัยโดยมีวิธีการดังนี้
6.1 ประชุมเพื่อหาขอสรุปขอบเขตประเด็นปญหาและโจทยวิจัยที่เปนไปไดตามกรอบ
ประเด็น (เอกสาร)
6.2 จัดหมวดหมูประเด็นปญหาและโจทยวิจัย เพื่อเชื่อมโยงเปนชุดโครงการใชในการ
สังเคราะห และนําไปสูการใชประโยชน
6.3 สรุปขอบเขตประเด็นปญหาและโจทยวิจัย (แบบบันทึก)

ระบบการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย
ภาพที่ 2 ระบบการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย

วางแผนปฏิบัติการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัย

พัฒนาขอเสนอโครงการ

ประเมิน

ไมผาน
ผาน

ปรับปรุง

เสนอแหลงทุน

พิจารณาทุน

ไมผาน
ผาน

ปรับปรุง

ทําสัญญารับทุน

ระบบการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย มีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงาน
ในแตละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนปฏิบัติการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
1.1 วิเคราะหและกําหนดการผูเขาประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ผูที่เกี่ยวของทั้งใน
สวนของผูใชผลวิจัย กลุมเปาหมาย ชุมชนที่ทํางานรวมกับทีมวิจัย ผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของกับปญหาวิจัย เชน กรณีการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ผูเขารวมประชุมควรประกอบดวยแกน
นําองคกรภาคสนับสนุน ภาคผูผลิต และภาควิชาการ ไดแก เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชน

อุตสาหกรรมจังหวัด แกนนํากลุมวิสาหกิจชุมชน และบุคลากรแกนนําดานการวิจัยจาก
สถานศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตพื้นที่การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน
1.2 วิเคราะหความตองการและเงื่อนไขของแหลงทุน เพื่อจัดทําเปนเอกสารใหผูที่ สนใจ
หรือทีมนักวิจัยใชประกอบการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (ไดเอกสารเงื่อนไขของแหลง
ทุน)
1.3 วางแผนรายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาและตรวจสอบประเมินโครงการวิจัยให
เปนไปตามเงื่อนไขของแหลงทุน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
2.1 เตรียมขอเสนอโครงการวิจัย มีกิจกรรมดังนี้
2.1.1 จัดทําเอกสารเงื่อนไขของแหลงทุน เกณฑการประเมินโครงการวิจัย และแบบ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย
2.1.2 ประชาสัมพันธเชิญชวนผูสนใจสงขอเสนอโครงการวิจัย โดยทําหนังสือแจง
ผูสนใจตามคณะหรือองคกรสงขอเสนอโครงการวิจัย และแจงรายละเอียดของ
กําหนดการสงขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาและพัฒนาใหเกิดความสมบูรณ
พรอมแนบรายละเอียดของยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อทองถิ่น กรอบประเด็นการวิจัย
ขอบเขตประเด็นปญหาและโจทยวิจัย และเงื่อนไขของแหลงทุน พรอมแบบเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อประกอบการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
2.1.3 ประสานคณะหรือองคกรที่ประชาสัมพันธ เพื่อแจงกําหนดเวลาการสงขอเสนอ
โครงการวิจัยอีกครั้ง กอนมีการประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการอยางนอย 2 สัปดาห
2.1.4 รวบรวมขอเสนอโครงการแลวจัดสงใหผูทรงคุณวุฒิและผูมีสว นไดสวนเสีย
พิจารณากอนวันประชุมพัฒนาอยางนอย 1 สัปดาห
2.1.5 ประสานและเชิญผูที่เกี่ยวของเขาประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ไดแก
ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดสวนเสีย และทีมวิจัยที่สงขอเสนอโครงการวิจัย
2.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยแบบมีสวนรวม ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
2.2.1 ผูเสนอโครงการวิจัยนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย
2.2.2 วิพากษแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยใหเกิดความชัดเจนตรงกับสถานการณที่เกิดขึ้น และนําไปสูการได
คําตอบในการแกไขและพัฒนาแบบมีสวนรวม โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวม
2.2.3 สรุปขอพิจารณา ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากที่ประชุม และรวมกันกําหนด
วัน เวลา สงขอเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุง

2.3 ประชุมสรุปผลการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย (มีโครงการเสนอกี่โครงการอยูใน
กรอบประเด็นปญหาหรือชุดโจทยวิจัยใด ผลการประเมินตามลําดับความสําคัญและความ
ชัดเจน ขอสังเกตในแตละโครงการ)
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบประเมินขอเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
3.1 เตรียมขอเสนอโครงการวิจัย (ปรับปรุง) มีกิจกรรมดังนี้
3.1.1 รวมรวมขอเสนอโครงการวิจัย (ปรับปรุง) แลวจัดสงใหผูทรงคุณวุฒิ และ ผูมี
สวนไดสวนเสียพิจารณา พรอมแนบขอสรุปผลการพิจารณาและขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงโครงการครั้งแรก และเกณฑการประเมินโครงการวิจัย กอนการประชุม
ปฏิบัติการตรวจสอบประเมินความสมบูรณขอเสนอโครงการวิจัย
3.1.2 ประสานผูเสนอโครงการและผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมปฏิบัติการ ตรวจสอบ
ความสมบูรณขอเสนอโครงการการวิจัย
3.2 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบความสมบูรณขอเสนอโครงการวิจัย โดยใหผูเสนอ
โครงการวิจัยนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแลว เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ใหขอเสนอแนะเพื่อความสมบูรณของขอเสนอโครงการวิจัยและใหเปนไปตามเงื่อนไข
ของแหลงทุนพรอมใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นสําหรับปรุงปรุงพัฒนา (กรณี ไมผานจะ
ดําเนินการปรับปรุงโดยจะยอนกลับไปดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 พัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัย ขอ 2.2 กรณีผานการตรวจสอบประเมินจะนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยตอ
แหลงทุนตอไป)
ขั้นตอนที่ 4 เสนอแหลงทุนพิจารณาโครงการโดยมีวิธีการดังนี้
4.1 ทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอเสนอโครงการโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ
กลั่นกรองตามเงื่อนไขแหลงทุนกอนจัดสงแหลงทุน
4.2 จัดสงขอเสนอโครงการใหแหลงทุนพิจารณา
ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาทุน โดยมีวิธีการดังนี้
5.1 ประสานขอมูลขั้นตอนและผลการพิจารณาทุนจากแหลงทุนและแจงใหผูเสนอ
โครงการวิจัยทราบ
5.2 กรณีที่ขอเสนอโครงการไมผานเกณฑการพิจารณาจากแหลงทุน จะมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมสนับสนุนเพื่อปรับปรุงแกไขขอเสนอโครงการใหเกิดความสมบูรณตาม
ขอเสนอแนะหรือขอสังเกตจากแหลงทุน หรือทําการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเสนอแหลงทุน
อื่น สําหรับกรณีที่ขอเสนอโครงการผานการพิจารณาจากแหลงทุน จะดําเนินการเพื่อจัดทํา
สัญญาตอไป
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําสัญญารับทุน (กรณีโครงการวิจัยผาน) โดยมีวิธีการดังนี้

6.1 ประสานผูเ สนอโครงการวิจัย เพื่อแจงผลการพิจารณาและดําเนินการจัดทําสัญญา
โครงการวิจัยตามขั้นตอนหรือเงื่อนไขของแหลงทุน
6.2 ดําเนินการจัดทําสัญญารวมกัน
ระบบการติดตามและสนับสนุนการวิจัย
ภาพที่ 3 ระบบการติดตามและสนับสนุนการวิจัย
ประชุมวางแผนติดตามสนับสนุนแบบมีสวนรวม

ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่
ประชุมนําเสนอความกาวหนาผลการวิจัยระยะที่ 1

ประเมินตาม
TOR

ไมผาน

กิจกรรมสนับสนุน/
บริการคลินิกวิจัย

ผาน

รายงานผลการวิจัยระยะที่ 1
ติดตามการปฏิบัติงานระยะที่ 2
ประชุมนําเสนอความกาวหนาผลการวิจัยระยะที่ 2

ประเมินตาม
TOR
รายงานผลการวิจัยสมบูรณ

ไมผาน

ผาน

จากภาพจะเห็นวาระบบติดตามและสนับสนุนการวิจัย มีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนติดตามสนับสนุนแบบมีสวนรวม โดยมีวิธีการดังนี้
1.1 ประสานทีมวิจัย ทีมสนับสนุนโครงการ เพื่อเขารวมประชุมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานและรวมกันวางแผนการติดตามสนับสนุน
1.2 ประชุมเพื่อเตรียมความพรอมนักวิจัยทุกโครงการและรวมกันกําหนด/ออกแบบ
รูปแบบการติดตามสนับสนุนใหเหมาะสมกับสถานภาพของโครงการวิจัย ซึ่งมีวิธีดังนี้
1.2.1 ปฐมนิเทศนักวิจยั เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บหลักฐานการใช
งบประมาณและการทําบัญชีโครงการ การดําเนินงานในพื้นที่ การจัดทํารายงานวิจัย
ตาม TOR และการทํากิจกรรมหลักรวมกัน เชน การนําเสนอความกาวหนา การสง
รายงานความกาวหนาการสง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การนําเสนอผลการศึกษา และ
การจัดกิจกรรมเสริมนักวิจัย
1.2.2 รวมกันกําหนด ออกแบบรูปแบบการติดตามสนับสนุนใหเหมาะสมกับสถานภาพ
ของโครงการวิจัย โดยมีแนวทาง ไดแก กําหนดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามความ
ตองการของนักวิจัย ติดตามกระบวนการปฏิบัติงานในสถานการณจริงของนักวิจัยเพื่อ
หาตนแบบที่ดีใหเปนกรณีตัวอยางที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1.2.3 จัดทํารายละเอียดแผนดําเนินการเยี่ยมติดตามและเตรียมเครื่องมือเพื่อรวบรวม
ขอมูลระหวางการติดตาม
1.2.4 จัดทําแผนปฏิบัติการติดตามสนับสนุนที่เปนภาพรวมโดยเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
การจากทุกโครงการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตามแผนที่กําหนดไวระยะที่ 1 โดยมีวิธีการ
ดังนี้
2.1 ประสานทีมวิจัยและผูเกี่ยวของกอนเยี่ยมติดตามโครงการ เพื่อยืนยันการดําเนินงาน
ตามแผนที่กําหนดหรือมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2.2 สังเกต/สัมภาษณขอมูลการปฏิบัติงานในสถานการณจริงเปรียบเทียบกับ TOR และ
รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตามระยะที่ 1
2.3 ประชุมประเมิน ทบทวนผล การเยี่ยมติดตามแบบมีสวนรวมและจัดการความรูดวย
เทคนิค AAR
2.4 ใชผลจากการเยี่ยมติดตาม เสนอแนะนักวิจัย กรณีการดําเนินงานเปนไปตาม TOR ให
ดําเนินงานตอและเตรียมเสนอผลวิจัยระยะที่ 1 กรณีมีปญหาตองการความชวยเหลือให
ติดตอบริการคลินิกวิจัย

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมนําเสนอความกาวหนาผลงานวิจัย ระยะที่ 1 โดยมีวิธีการดังนี้
3.1 เตรียมความพรอมกอนการประชุมนําเสนอความกาวหนา ระยะที่ 1
3.1.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงานและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดประชุม
กอนเสนอรายงานวิจัยอยางนอย 2 เดือน เชน กําหนดการประชุม กลุมคนที่เขารวม
เอกสาร ประกอบการประชุม สถานที่ประชุม เปนตน
3.1.2 จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงานระยะที่ 1 โดยกําหนดจากตัวชี้วัดของโครงการ
ระยะที่ 1 เพื่อใหนักวิจัยเขียนนําเสนอแกผูทรงคุณวุฒิและจัดทําเปนเอกสาร
ประกอบการประชุม
3.1.3 ทําหนังสือเชิญนักวิจัยและคณะ นําเสนอความกาวหนาระยะที่ 1 โดยแจง
วัตถุประสงคของการประชุม กลุมคนที่เขารวม กําหนดการประชุม เพื่อใหนักวิจัย
เตรียมความพรอมสําหรับการนําเสนอ โดยแนบแบบสรุปผลการดําเนินการระยะที่ 1
เพื่อใหนักวิจัยเตรียมขอมูลกอนการประชุมรายงานผลความกาวหนาอยางนอย 1 เดือน
3.1.4 นักวิจัยสงรายงานสรุปผลการดําเนินการระยะที่ 1 เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ใหขอเสนอแนะ และจัดทําเอกสารประกอบการประชุม กอนการประชุมรายงานผล
ความกาวหนาอยางนอย 2 สัปดาห
3.1.5 ทําหนังสือเชิญผูเขาประชุมพรอมแจงกําหนดการโดยมีองคประกอบผูเขา
ประชุมที่สําคัญ คือ ผูใชประโยชนจากงานวิจัย ผูสนใจ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของ
กอนการประชุมนําเสนอกาวหนาอยางนอย 1 สัปดาห
3.1.6 รวบรวมรายงานสรุปผลความกาวหนาโครงการวิจัยทุกโครงการที่จะนําเสนอ
ทั้งหมด เพื่อสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจาณาใหขอเสนอแนะ
3.1.7 จัดสงรายงานสรุปผลความกาวหนาใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณากอนการประชุม
อยางนอย 1 สัปดาห
3.2 ประชุมนําเสนอความกาวหนาระยะที่ 1 ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้
3.2.1 ผูวิจัยนําเสนอความกาวหนาของโครงการวิจัย
3.2.2 วิภาค แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาใหงานวิจัย
มีความสมบูรณและเปนไปตามตัวชี้วัด โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวม
3.2.3 สรุปขอพิจารณา ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากที่ประชุม
3.3 ประชุมสรุปผลการประชุมนําเสนอความกาวหนาระยะที่ 1 (มีโครงการนําเสนอกี่
โครงการ เปนไปตามตัวชี้วัดของโครงการหรือไมอยางไร ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
และที่ประชุมเปนอยางไร) (แบบบันทึก)

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความสมบูรณของรายงานวิจัยตาม (TOR) โดยมีวิธีการดังนี้
4.1 ทําหนังสือแจงกําหนดการสงรายงานวิจัยเพื่อตรวจสอบความสมบูรณครั้งที่ 1 กอนการ
พิจารณาอยางนอย 15 วัน
4.2 นักวิจัยสงรายงานวิจัยเพื่อตรวจสอบความสมบูรณครั้งที่ 1 กอนสงใหแหลงทุน
พิจารณาอยางนอย 1 เดือน
4.3 จัดสงรายงานวิจัยและ TOR ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ภายใน 2 วัน นับจากไดรับรายงานจากนักวิจัย และผูทรงคุณวุฒิสงผลการพิจารณาภายใน
5 วัน
4.4 ทําหนังสือแจงผลการพิจารณาและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิใหนักวิจัยดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณภายใน 2 วัน นับจากไดรบั ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
4.5 นักวิจัยดําเนินการปรับปรุงแกไขรายงานใหเกิดความสมบูรณ ภายใน 2 สัปดาห นับ
จากวันที่ไดรับหนังสือ (ขั้นตอนนี้อาจมีการจัดกิจกรรมเสริมหรือบริการคลินิกวิจัยให
นักวิจัยตามความจําเปนเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหเกิดความสมบูรณตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิและ TOR) (แบบบันทึกการปรับปรุง)
4.6 นักวิจัยสงรายงานวิจัยที่ไดรับการปรับปรุงแลวเพื่อตรวจสอบความสมบูรณครั้งสุดทาย
กอนสงใหแหลงทุนพิจารณาอยางนอย 5 วัน
ขั้นตอนที่ 5 เสนอรายงานผลการวิจัยตอแหลงทุน (ระยะที่ 1 ) โดยมีวิธีการดังนี้
5.1 จัดสงรายงานใหแหลงทุนตามกําหนดเวลาในสัญญา
5.2 ทําหนังสือแจงผลการพิจารณาจากแหลงทุนใหนักวิจัยทราบและดําเนินการตอไปตาม
แผน
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามผลการปฏิบัติงาน ระยะที่ 2 โดยมีวิธีการดังนี้
6.1 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการติดตามสนับสนุนระยะที่ 2 ใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน
6.2 เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตามแผนที่กําหนดไว โดยมีกิจกรรมดังนี้
6.1.1 ประสานทีมวิจัยและผูเกี่ยวของกอนเยี่ยมติดตามโครงการ เพื่อยืนยันกาก
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดหรือมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
6.1.2 สังเกต/สัมภาษณขอมูลการปฏิบัติงานในสถานการณจริงเปรียบเทียบกับ TOR
และรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตามระยะที่ 2
6.1.3 ประชุมประเมิน ทบทวนผล การเยี่ยมติดตามแบบมีสวนรวมและจัดการความรู
ดวยเทคนิค AAR

6.1.4 ใชผลจากการเยี่ยมติดตาม เสนอแนะนักวิจัย กรณีการดําเนินงานเปนไปตาม
TOR ใหดําเนินงานตอและเตรียมเสนอผลวิจัยระยะที่ 2 กรณีมีปญหาตองการความ
ชวยเหลือใหติดตอบริการคลินิกวิจัย
ขั้นตอนที่ 7 ประชุมนําเสนอความกาวหนาผลงานวิจัยระยะที่ 2 โดยมีวิธีการดังนี้
7.1 เตรียมความพรอมกอนการประชุมนําเสนอความกาวหนา ระยะที่ 2
7.1.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงานและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดประชุม
กอนเสนอรายงานวิจัยอยางนอย 2 เดือน เชน กําหนดการประชุม กลุมคนที่เขารวม
เอกสารประกอบการประชุม สถานที่ประชุม เปนตน
7.1.2 จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงานระยะที่ 2 โดยกําหนดจากตัวชี้วัดของโครงการ
ระยะที่ 2 เพื่อใหนักวิจัยเขียนนําเสนอแกผูทรงคุณวุฒิและจัดทําเปนเอกสาร
ประกอบการประชุม
7.1.3 ทําหนังสือเชิญนักวิจัยและคณะ นําเสนอความกาวหนาระยะที่ 2 โดยแจง
วัตถุประสงคของการประชุม กลุมคนที่เขารวม กําหนดการประชุม เพื่อใหนักวิจัย
เตรียมความพรอมสําหรับการนําเสนอ โดยแนบแบบสรุปผลการดําเนินการระยะที่ 2
เพื่อใหนักวิจัยเตรียมขอมูลกอนการประชุมรายงานผลความกาวหนาอยางนอย 1 เดือน
7.1.4 นักวิจัยสงรายงานสรุปผลการดําเนินการระยะที่ 2 เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ใหขอเสนอแนะ และจัดทําเอกสารประกอบการประชุม กอนการประชุมรายงานผล
ความกาวหนาอยางนอย 2 สัปดาห
7.1.5 ทําหนังสือเชิญผูเขาประชุมพรอมแจงกําหนดการโดยมีองคประกอบผูเขา
ประชุมที่สําคัญ คือ ผูใชประโยชนจากงานวิจัย ผูสนใจ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของ
กอนการประชุมนําเสนอกาวหนาอยางนอย 1 สัปดาห
7.1.6 รวบรวมรายงานสรุปผลความกาวหนาโครงการวิจัยทุกโครงการที่จะนําเสนอ
ทั้งหมด เพื่อสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหขอเสนอแนะ
7.1.7 จัดสงรายงานสรุปผลความกาวหนาใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณากอนการประชุม
อยางนอย 1 สัปดาห
7.2 ประชุมนําเสนอความกาวหนาระยะที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้
7.2.1 ผูวิจัยนําเสนอความกาวหนาของโครงการวิจัย
7.2.2 วิพากษแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให
งานวิจัยมีความสมบูรณและเปนไปตามตัวชี้วัด โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวม
7.2.3 สรุปขอพิจารณา ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากที่ประชุม

7.3 ประชุมสรุปผลการประชุมสรุปผลการประชุมนําเสนอความกาวหนาระยะที่ 2 (มี
โครงการนําเสนอกี่โครงการ เปนไปตามตัวชี้วัดของโครงการหรือไมอยางไร ขอเสนอแนะ
จากผูทรงคุณวุฒิและที่ประชุมเปนอยางไร)
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินความสมบูรณของรายงานวิจัยตาม TOR โดยมีวิธีการดังนี้
8.1 ทําหนังสือแจงกําหนดการสงรายงานวิจัยเพื่อตรวจสอบความสมบูรณครั้งที่ 1 กอนการ
พิจารณาอยางนอย 15 วัน
8.2 นักวิจัยสงรายงานวิจัยเพื่อตรวจสอบความสมบูรณครั้งที่ 1 กอนสงใหแหลงทุน
พิจารณาอยางนอย 1 เดือน
8.3 จัดสงรายงานวิจัยและ TOR ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ภายใน 2 วัน นับจากไดรับรายงานจากนักวิจัย และผูทรงคุณวุฒิสงผลการพิจารณาภายใน
5 วัน
8.4 ทําหนังสือแจงผลการพิจารณาและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ ใหนักวิจัยดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณภายใน 2 วัน นับจากไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
8.5 นักวิจัยดําเนินการปรับปรุงแกไขรายงานใหเกิดความสมบูรณ ภายใน 2 สัปดาห นับ
จากวันที่ไดรับหนังสือ (ขั้นตอนนี้อาจมีการจัดกิจกรรมเสริมหรือบริการคลินิกวิจัยให
นักวิจัยตามความจําเปนเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหเกิดความสมบูรณตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิและ TOR)
8.6 นักวิจัยสงรายงานวิจัยที่ไดรับการปรับปรุงแลวเพื่อตรวจสอบความสมบูรณครั้งสุดทาย
กอนสงใหแหลงทุนพิจารณาอยางนอย 5 วัน
ขั้นตอนที่ 9 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ตอแหลงทุน โดยมีวิธีการดังนี้
9.1 รายงานวิจัยที่มีความสมบูรณใหแหลงทุนพิจารณาตามกําหนดเวลาในสัญญา
9.2 ทําหนังสือแจงผลการพิจารณาจากแหลงทุนใหนักวิจัยทราบและดําเนินการปรับปรุง
(กรณีมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง)

ระบบเผยแพรผลงานวิจัยสูการใชประโยชน
ภาพที่ 4 ระบบการเผยแพรผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

ประชุมวางแผนดําเนินการ

วิเคราะหรูปแบบการใชประโยชน
จัดกิจกรรมเผยแพรและติดตามผล
- ประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย
- วารสารในประเทศ
- วารสารตางประเทศ

ไมใช

ติดตอโดยตรง
หรือไม
ใช

ขยายผล

จัดกิจกรรมใชประโยชนโดยตรงตาม
กลุมเปาหมาย

สังเคราะหองคความรู

จัดการความรูและบันทึกผล

ใชประโยชนเชิงนโยบาย

ระบบการเผยแพรผลงานวิจัยสูการใชประโยชน มีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานในแตละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนดําเนินการ โดยมีวิธีการดังนี้
1.1 ประสานผูที่เกี่ยวของ ทําหนังสือเชิญผูเขาประชุมไดแก นักวิจัย คณะกรรมการ
ดําเนินงาน แกนนํากลุมผูใชประโยชน
1.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหรูปแบบการใชประโยชน โดยมีวิธีการดังนี้

2.1 ประสานผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม ไดแกผูใชประโยชนโดยตรงจากงานวิจัย ฝายที่มี
สวนสงเสริมสนับสนุน ฝายนักวิชาการ ผูบริหารระดับนโยบาย และผูสนใจ
2.2 ประชุมรวมกันวิเคราะหรูปแบบการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ตามประเภทของ
งานวิจัยและกลุมผูใชประโยชน เชน การใชประโยชนในการเรียนการสอน การตัดสินใจ
เชิงนโยบาย การพัฒนาธุรกิจ เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณารูปแบบการใชประโยชน โดยมีวิธีการดังนี้
3.1 กรณีไมใชการติดตอโดยตรง จัดแยกไปพิจารณารูปแบบการเผยแพร ซึ่งอาจเปนการ
เผยแพรโดยวารสารหรือจัดประชุมวิชาการ
3.2 กรณีติดตอตรงกับผูประโยชนจัดเขากลุมกิจกรรมเฉพาะที่สอดคลองกับกลุมเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 4 การจัดกิจกรรมใชประโยชนโดยตรงตามกลุมเปาหมาย โดยมีวิธีการดังนี้
4.1ประชุมวางแผน ปฏิบัติงานรวมกับผูเกี่ยวของ ไดแก นักวิจัย คณะกรรมการดําเนินงาน
และกลุมผูใชประโยชนงานวิจัย
4.2 ปฏิบัติการสูการใชประโยชนโดยตรงตามแผนที่กําหนดในรูปแบบตางๆ เชน
4.2.1 สงผลวิจัยตรงกับผูใชและติดตามผล
4.2.2 จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกอนการสงผลตอผูใช
4.2.3 สังเคราะหองคความรูกอนการนําไปใช
4.2.4 จัดโครงการขยายผลสูกลุมเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 5 จัดการความรูบันทึกผลเพื่อนําไปใช โดยมีวิธีการดังนี้
5.1 ประชุมคณะผูดําเนินการเสนอผลการประเมินการจัดประชุมเพื่อนําผลไปใชปรับปรุง
5.2 จัดการความรูโดยใชเทคนิค AAR เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
บทบาทหนาที่และภาระงานของหนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงานดังนี้
1. การกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
การกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ โดยที่การดําเนินงานตามนโยบายของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีขั้นตอนสรุปดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 5 การกําหนดยุทธศาสตรและแนวปฏิบัติการของหนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิเคราะหสถานการณปญหา

กําหนดวิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย
วิเคราะหระบบตางๆ ของหนวยจัดการงานวิจัย
กําหนดยุทธศาสตร
จัดทําแผนปฏิบัติการและนําสูการปฏิบัติ
จากภาพขางตนจะเห็นวาการดําเนินงานเริ่มจากขั้นตอนหลัก คือ วิเคราะหสถานการณปญหา
กําหนดวิสัยทัศน/พันธะกิจ/เปาหมาย และวิเคราะหระบบตางๆของหนวยจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ รายละเอียดแตละขั้นตอนโดยสังเขปมีดังตอไปนี้
1.1 การวิเคราะหสถานการณปญหา เปนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาองคกรทั้งภายในและภายนอก ตัวอยางปจจัยภายนอก ไดแก เปาหมาย
นโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ ระดับทองถิ่น และตนสังกัด รวมทัง้
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับการจัดการงานวิจัย สําหรับ
ปจจัยภายในไดแก สถานภาพ ศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้ง
สถานการณปญหาและความคาดหวังของชุมชนทองถิ่นที่มีตองานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งหากสถานศึกษามีขอมูลดังกลาวชัดเจนครอบคลุมทันตอเหตุการณและแมน
ตรง จะชวยใหผลการวิเคราะหสถานการณปญหา มีความตรงเชื่อถือได สามารถนําไปใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 การกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยจัดการงานวิจัยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ การกําหนดวิสัยทัศนเปนการระบุภาพ
อนาคตที่เปนความคาดหวังหรือทิศทางอยางชัดเจนขององคกรที่จะตองเกิดขึ้น สวนพันธ
กิจ เปนพันธะหรือภารกิจที่ตองทําในปจจุบัน เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนหรือความมุงหรือ

ที่จะไปถึงอนาคต สําหรับเปาหมายเปนความหวังสําคัญที่ตองการใหเกิดภายในชวงเวลาที่
กําหนดอยางสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
1.3 การวิเคราะหระบบตางๆในหนวยจัดการงานวิจัย เพื่อใหการดําเนินงานของทุกระบบ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีกลไกที่เชื่อมโยงสูเปาหมายเดียวกันจึงจําเปนตองมีการทบทวน
วิเคราะหระบบตางๆ เพื่อการปรับปรุงพัฒนากอนที่จะทําแผนปฏิบัติการ ตัวอยางผลการ
วิเคราะหระบบของหนวยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ปรากฏระบบหลักและระบบสนับสนุนที่สําคัญ คือ
1.3.1 ระบบสนับสนุน ที่สําคัญ ไดแก ระบบบริหารจัดการ ระบบการเงินและ
สัญญาโครงการ ระบบชุมชนสัมพันธ ระบบสารสนเทศ และระบบพัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัย
1.3.2 ระบบหลักที่สําคัญ ไดแก ระบบการพัฒนาโจทยวิจัย ระบบการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัย ระบบติดตามสนับสนุนงานวิจัย และระบบการเผยแพรสูการ
ใชประโยชน
1.4 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา คําวายุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนศาสตรที่เกี่ยวของ
กับการวางแผนดวยกลยุทธสูความสําเร็จตามเปาหมาย โดยทั่วไปยุทธศาสตรหมายถึง
แผนปฏิบัติงานโดยรวมขององคกรที่ชี้บงทิศทางการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรที่จะ
นําสูการบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร การกําหนดยุทธศาสตรมีทั้งแผนระยะยาว
ระยะกลาง และแผนยุทธศาสตรระยะสั้น
1.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการ การวางแผนเชิงยุทธศาสตรของหนวยจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนกระบวนการที่องคกรตองใชเครื่องมือเพื่อชวยใหไดผลการ
วิเคราะหสถานการณปญหาอยางชัดเจน ขอมูลที่สําคัญ ไดแก ความชัดเจนในเปาหมาย
ทิศทาง พันธกิจความตองการของผูที่เกี่ยวของ การประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรคขององคกรและระบบตางๆ ในองคกร จากขอมูลผลการวิเคราะหสถานการณจะ
ชวยใหตัดสินใจไดวาระบบใดเปนจุดแข็งที่ควรดํารงรักษาและกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง ระบบใดเปนจุดออนควรกําหนดยุทธศาสตรการปรับปรุง
พัฒนา จากนั้นจึงทําแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อการปฏิบัติงานและใชระบบบริหารคุณภาพ
(PDCA) เปนกลไกการควบคุมการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามแผนอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. การนําแผนสูการปฏิบัติ
การนําแผนสูการปฏิบัติ เปนการปฏิบัติตามระบบคุณภาพที่ออกแบบไวทั้งระบบหลักและระบบ
สนับสนุน โยมีการเชื่อมประสานกับองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหไดผลสูเปาหมายคุณภาพที่สอดคลองกับ
ระบบตรวจสอบและประเมิน

3. การติดตามตรวจสอบ
การติดตามตรวจสอบประเมินและใชผลพัฒนาตอเนื่อง การติดตามตรวจสอบ ประเมิน มุงเนนเพื่อใหได
สารสนเทศเพื่อการจัดสิ่งสนับสนุนตามสภาพปญหาและความตองการของลูกคาทั้งภายนอกและภายใน
องคกร (เพื่อนรวมงาน) เพื่อใหสามารถสงตองานซึ่งกันและกันอยางเปนระบบสูคุณภาพผลผลิต ไดแก
ผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของผูใชประโยชนตอไป ขณะเดียวกันจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานจะชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ตองพัฒนา ซึ่งจะชวยใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาโดยมี
การวิเคราะหสถานการณปญหา สาเหตุ การทดลองทางเลือกใหมๆ เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. การเชื่อมโยงระบบบริหารคุณภาพของหนวยจัดการงานวิจัยกับระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
การออกแบบระบบคุณภาพของหนวยจัดการงานวิจัย เปนการสรางกลไกการประกันคุณภาพ
งานวิจัยที่เชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติงานของหนวยจัดการงานวิจัย
กิจกรรม
1.จัดทํายุทธศาสตรการจัดการ
วิจัยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2.จัดทําแผนความตองการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยของ
บุคคลากรในคณะ
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โจทยวิจัย
4.ประชุมสรางกรอบการวิจัยเชิง
พื้นที่

ชวงเวลา
ม.ค 53

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยระบบฐานขอมูล
6.ประเมินขอเสนอโครงการวิจัย

เม.ย 53

7.ติดตามผล/ประสานงานผูวิจัย
กับแหลงทุน
8.จัดทํารายงาน/สรุปผลการขอ
ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
9. จัดทําทําเนียบนักวิจัยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ก.พ 53

มี.ค 53
มี.ค 53

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ/สถานที่
หนวยจัดการงานวิจัย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แผนความตองการพัฒนา หนวยจัดการงานวิจัย
ศักยภาพ
จํานวนผูเขาประชุมและ
หนวยจัดการงานวิจัย
ไดโจทยวิจัย
จํานวนผูเขารวมประชุมที่
-สํานักวิจัย
มีกรอบการวิจัยเขาพื้นที่

จํานวนขอเสนอ
โครงการวิจัย
เม.ย 53
จํานวนขอเสนอ
โครงการวิจัยที่ผานการ
ประเมิน
พ.ค 53-ก.ย 53 จํานวนขอเสนอ
โครงการวิจัยที่ไดรับทุน
วิจัย
ก.ย 53
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับ
การพิจารณาทุน
ต.ค 53

ทําเนียบนักวิจัย

-สก.ว.
-มน.
-คณะวิทยฯ
-หนวยจัดการงานวิจัย

-หนวยจัดการงานวิจัย

-หนวยจัดการงานวิจัย

-หนวยจัดการงานวิจัย

แผนปฏิบัติการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2552-2555

ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
1
7 มี.ค 53
-ประชุมปรึกษาหารือเรื่องโจทยวิจัยและการพัฒนาโจทยวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร ฯ
2
26-27 มี.ค53 -ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงรางงานวิจัยเบื้องตนรวมกับคณะ
มนุษยศาสตร
3
29-30 มิ.ย 53 -ประชุมปฏิบัติการสรางกรอบงานวิจัยในพื้นที่รวมกับ สกว และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
25 เม.ย 53 -ประชุมปฏิบัติการเรื่องแนวทางการวิจัยระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่
5
26 เม.ย 53 -สงขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนกระทรวงวิทยาศาสตร ประจําป
2553
6
8-10 พ..ค 53 -ประชุมปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโจทยวิจัย เพื่อขอทุน สกว. และวช
7
มิ.ย 53
-สงขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนภายในมหาวิทยาลัย
(ตลอดป)
8
ก.ค-ต.ค 53 -จัดทํายุทธศาสตรการวิจัยของคณะเพื่อใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
โดยความรวมมือกับสํานักวิจัยฯ
9
1-5 พ.ย 53 -ประชุมชี้แจงรายละเอียดการสงขอเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
10 25 พ.ย 53 -สงขอเสนอโครงการวิจัยมายังหนวยจัดการงานวิจัยคณะ (กรณีไมมีการ
แกไข)
11 28 พ.ย 53 -สงขอเสนอโครงการวิจัยไปยังสํานักวิจัยฯ เพื่อสงขอทุนตามแหลงทุน
12 ขอไดตลอดป -ประชุมชี้แจงรายละเอียดการสงขอเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจาก
สกว.
13
-สงขอเสนอโครงการวิจัยมายังหนวยจัดการงานวิจัยคณะ เพื่อประเมิน
โครงการ (กรณีไมมีการแกไข)

ลําดับที่
14
15

วัน/เดือน/ป
20 ม.ค 53
10 ก.พ 53

16

1 มี.ค 53

17

10 มี.ค 53

18
19

1 เม.ย 53
20 เม.ย 53

20

กิจกรรม
-สงขอเสนอโครงการวิจัยไปยังสํานักวิจัยฯ เพื่อสงขอทุนตามแหลงทุน
-ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเขียนโครงการเสนอทุนวิจัยนักศึกษา
ปริญญาตรี/โท ของ สกว.
-ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเขียนโครงการเสนอทุนกระทรวง
วิทยาศาสตร
-สงขอเสนอโครงการวิจัยมายังหนวยจัดการงานวิจัยคณะ (กรณีไมมีการ
แกไข)
-สงขอเสนอโครงการวิจัยไปยังสํานักวิจยั ฯ เพื่อสงขอทุนตามแหลงทุน
-สงขอเสนอโครงการวิจัยมายังหนวยจัดการงานวิจัยคณะ (กรณีไมมีการ
แกไข)
-สงขอเสนอโครงการวิจัยไปยังสํานักวิจัยฯ เพื่อสงขอทุนตามแหลงทุน

ขั้นตอนการสงขอเสนอโครงการวิจัย
ผูวิจัย

เสนอโครงรางผานหลักสูตรสาขา/โปรแกรม

เสนอโครงรางผานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประเมินผลโครงราง
(หนวยจัดการงานวิจัย)

สมบูรณ

สํานักวิจัย

บทที่ 3
การตรวจสอบ ประเมิน และใชผลปรับปรุงพัฒนา
การตรวจสอบและการประเมิน และใชผลปรับปรุงพัฒ นา เปน องคประกอบสําคัญของการ
ประกันคุณภาพงานวิจัยในสถานศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารที่เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงาน
สูค วามเปน เลิศในทุกพันธกิจของสถานศึก ษาเปนกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อใหไดสารสนเทศเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องในทุกดาน ตั้งแตการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การ
เสริมสรางเอกลักษณ และยกระดับมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม จึงเปนความจําเปนที่ทุกฝายตองมีความรู
ความเขาใจที่ตรงกัน และใหความรวมมือเพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบและประเมิน และใชผลปรับปรุง
พัฒนาบังเกิดผลดี อันจะสงผลใหกลไกการประกันคุณภาพสามารถขับเคลื่อนอยางเปนระบบนําองคกรสู
ความเปนเลิศอยางตอเนื่องยั่งยืน
ตัวชีว้ ัด และเกณฑเพื่อการตรวจสอบประเมิน
มาตรฐาน ตัวบงชี้คุณภาพ และเกณฑการวิจัยเพื่อทองถิ่น ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถมีกรณีตัวอยางดังตอไปนี้
1. ตัวชี้วัด และเกณฑเพื่อการประเมินคุณลักษณะนักจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการ องคกรหรือ
หนวยจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพจําเปนจะตองมีนักจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพมีความรู
ความสามารถ รวมทั้งจะตองมีความสามารถในการสรางความรูใหมและใชความรูใหมในการ
ดําเนินการใหเห็นคุณคาและมูลคาใหแกองคกรอยางตอเนื่อง ผลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
และสัมภาษณผูมีประสบการณความสําเร็จเกี่ยวกับการจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นมีขอสรุปวา นัก
จัดการงานวิจัยควรจะตองมีคุณลักษณะอยางนอย 11 ประการ ดังนี้
1. มีวิสัยทัศนและทักษะในการนําองคกรดานการวิจัย
2. สามารถบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแตตนทาง ระหวางทาง ปลายทาง
3. มีความรูในเรื่องฐานขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ทํางาน
4. มีประสบการณในการวิจัยทองถิ่น
5. สามารถทํางานเปนทีมและสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรอื่นได
6. สามารถประยุกตใชกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ และตัวชวยตาง ๆ เพื่อการจัดการ
งานวิจัย
7 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และจัดการความขัดแยง
8. มีความมุงมั่นและสามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
9. มีความสามารถในการจัดการความรูพัฒนางานวิจัย
10. มีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปดรับความคิดเห็นของผูอื่น
11. พอใจที่ไดทํางานอยูเบื้องหลังความสําเร็จของนักวิจัย

2. ตั วชี้ วั ด และเกณฑก ารจั ด การงานวิ จัย ขององคก ร กรณีตั ว อย างตั ว ชี้ วัด ด านการวิจั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีดังนี้
ตัวชี้วัด 3.1

ตัวชี้วัด 3.3
ตัวชี้วัด 3.3.2
ตัวชี้วัด 3.2.14
ตัวชี้วัด 3.2.15
ตัวชี้วัด 3.2.17
ตัวชี้วัด 4.2.1
ตัวชี้วัด 4.2.2
ตัวชี้วัด 4.2.3
ตัวชี้วัด 4.3.1
ตัวชี้วัด 15

ระดับความสําเร็จตามเอกลักษณการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นที่สงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
ประยุกต และเทคโนโลยีที่เหมาะสม อยางสมดุลกับการพัฒนาดานสั งคมศาสตรและถายทอดสู
ทองถิ่น
ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนการใหบริการวิชาการตามพันธกิจของสถาบันสูทองถิ่น
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนฯ
จํานวนโครงการวิจัยใหม
รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
รอยละของโครงการวิจัยที่ทองถิ่นนําไปใชพัฒนาองคความรูดานตาง ๆ
รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ
/หรือนักวิจัยประจํา
รอยละของงานวิจั ย และงานสรางสรรคที่นํามาใช อั นกอใหเกิ ดประโยชนอยางชั ดเจน ต ออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรั บการจดลิขสิทธิ์และ/หรือหนวยไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพฯ
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรและการจั ด การความรู เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา

กระบวนการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
กระบวนการตรวจตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน กระบวนการที่เปนสวนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อทองถิ่น เพื่อทราบวาสถาบันหรือองคกรมีระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพและมีการดําเนินการตามระบบและกลไกดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องหรือไม
สวนการประเมินคุณภาพ (Quality Evaluation) หมายถึง การตัดสินคุณคาหรือการชี้บงถึงระดับ
คุณภาพ โดยใชขอมูลจากการวัดเทียบกับเกณฑ การประเมินที่ดีตองอยูบนฐานของขอมูลที่มีความตรงและ
เชื่อถือได ซึ่งจะไดมาจากกระบวนการวัดผลที่วัดไดแมนตรงสอดคลองกับสภาพจริง
ระบบการประกันคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อทองถิ่นมีองคประกอบการดําเนินงานสําคัญ
ที่ตองมีการจัดการอยางตอเนื่องสัมพันธกันคือ การควบคุมหรือการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ
และการประเมิน คุณภาพ จะเห็นวาองคประกอบทุกดานมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบและการประเมินเปนองคประกอบสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ตองมีการ
ดําเนินงานอยางสัมพันธกันและตอเนื่อง

การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและเกณฑดานการวิจัย
กรณีตัวอยางการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด และเกณฑดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปงบประมาณ 2552 (ชวง 6 เดือนแรก) แสดงดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4 การประเมินตนเองตามตัวชี้วัด และเกณฑดานการวิจัยปงบประมาณ 2552
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

เปาหมาย
1

4.2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
4.2.2 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่
นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจด
ลิขสิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน
ที่เชื่อถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา
15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและ
การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

5

ผลงาน
(ชวง 6 เดือนแรก)

4

10%

5%

8%

10%

13%

30%

3.2 %

3

10%

6%

8%

10%

12%

20%

6%

3

70%

40%

55%

70%

85%

100%

10 %

5

ระดับ 3

ดําเนิน ดําเนิน ดําเนิน
การได การได การไดสําเร็จ
สําเร็จ สําเร็จ ครบถวน
ครบถวน ครบถวน 5 ประเด็น
3 ประเด็น 4 ประเด็น

ดําเนิน
การได
สําเร็จ
ครบถวน
6
ประเด็น

ดําเนิน
การได ดําเนินการได
สําเร็จ
2 ประเด็น
ครบถวน
7 ประเด็น

กรณีตัวอยางการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด และเกณฑดานการวิจัย ปงบประมาณ 2552
(ชวง 6 เดือน แรก) กรณี KPI 4.2.1 แสดงดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน
ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ํา)
(จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
รอยละ 5
2
งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รอยละ 8
3
งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รอยละ 10
4
งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รอยละ 13
5
งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รอยละ 30

ตารางที่ 5 รายละเอียดขอมูลผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2552 (ชวง 6 เดือนแรก) กรณี KPI 4.2.1
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริง
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ที่ลาศึกษาตอ
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา

หนวยวัด

ผลงาน

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปงบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
7
13
37

2552
8 ชิ้นงาน

คน

238

236

230

250 คน

คน

36

33

41

รอยละ

2.94

5.51

16.09

ชิ้นงาน

ประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน

3.20 %

* ผล
การ
ดําเนินง
านใน
อดีต
ปงบปร
ะมาณ
พ.ศ.
2549 2551
เปนผล
การ

การคํานวณผลงาน KPI 4.2.1
นําผลจากขอมูลการดําเนินงานแทนคาสูตรคํานวณ ปรากฏผลดังนี้
ผลงาน

KPI 4.2.1 =

8 x 100
250

= 3.20 %

การใชผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
กรณีตัวอยางการใชผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนา กรณี KPI 4.2.1
จากผลการประเมินตนเอง และประเมินภายในจะเห็นวา กรณี KPI 4.2.1 ปรากฏผลการประเมินใน
รอบ 6 เดือนได 3.20 % ซึ่งอยูในระดับ 1 ถาจะใหไดผลการประเมินระดับ 5จําเปนตองเพิ่มผลงานเผยแพร
ใหได 30 % แนวทางใชผลประเมินเพื่อพัฒนามีดังนี้
จํานวนผลงานที่ตองผลิต = 30 X 250
100
= 75
ผลงานเดิมในรอบ 6 เดือนมี 8 ชิ้น ดังนั้นตองมีผลงานเผยแพรเพิ่มอีก (75-8) = 67 ชิ้นงาน

สรุปประเด็นที่ควรปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินภายในดานการวิจัย
1. การเผยแพรผลงานวิจัย ตองเรงรัดสนับสนุนใหบรรลุตามเปาหมายดังนี้
1.1 ระดับคะแนน 3
ตองเพิ่ม
17
ชิ้นงาน
1.2 ระดับคะแนน 4
ตองเพิ่ม
25
ชิ้นงาน
1.3 ระดับคะแนน 5
ตองเพิ่ม
67
ชิ้นงาน
2. การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยดวยกระบวนการจัดการความรู
2.1 ระดับคะแนน

3

2.2 ระดับคะแนน

4

2.3 ระดับคะแนน

5

ตองสํารวจความตองการ/ทําแผนพัฒนาโดย KM/
การปฏิบัติตามแผน/การประเมินและการใชผล
ปรับปรุง
เชื่อมโยงการดําเนินงานตามขอ 2.1 กับระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
และระบบการจูงใจหรือสิ่งตอบแทน
เชื่อมโยงการดําเนินงานตาม 2.2 กับระบบการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ โดยตองมีการรายงานผลการ
พัฒนาตอผูมีอํานาจ หรือสภามหาวิทยาลัย

บทที่ 4
แผนพัฒนางานวิจัยและบุคลากรดานการวิจัย
แผนยุทธศาสตรงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 ป (2552 – 2555)
งบประมาณ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ปงบประมาณ
2552 2553 2554

2555

กิจกรรม

1. สนั บ สนุ น การสร า งงานวิ จั ย
อยางครบวงจร เริ่มจากการพัฒนา
โจทย วิ จั ย การเขี ย นข อ เสนอ
โครงการกระบวนการทําวิจัย การ
นําเสนอเผยแพร การเขียนรายงาน
ผลงานวิจัย
2. สนับสนุนเจาหนาทีช่ วยงานวิจัย
เพื่อใหเกิดงานวิจัยที่เปนอยางครบ
ว ง จ ร อย า ง ต อเ นื่ อง แ ละ เ ป น
รูปธรรม
1. สรางกฎกติกาการทํางานวิจัย
2. การมีระบบที่ปรึกษางานวิจัย
3. สรางเครือขายการวิจัย
4.จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล งานวิ จั ย ของ
คณาจารยในคณะ
5. กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัย
ของอาจารย
6. กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา
1. สนับสนุนขอมูลแหลงทุน การ
ทําวิจัย
2. ผ ลั ก ดั น ใ ห ทํ า วิ จั ย โ ด ย มี
กฎเกณฑจากภาระงาน
3. การใหความรูเรื่องการวิจัย
1.สนับสนุนการบริการวิชาการแก
ชุมชน / อบต. / เทศบาล

50,000 บาท 1. มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนั บ สนุ น การผลิ ต งานวิ จั ย
และงานสรางสรรค

3

3

3

3

40,000 บาท 2. มีร ะบบระบบบริห ารจัด การ
คว าม รู จ า กง าน วิ จั ย และง า น
สรางสรรค

3

3

3

3

50,000 บาท 3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร า ง ส ร ร ค จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา

2

3

3

3

60,000 บาท 4.งานบริการวิชาการ

5

5

5

5

งบประมาณ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
50,000 บาท 5.รอยละของผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับ
การจดการจดทะเบี ย นทรั พยสิ น
ทางปญ ญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือ
นํา ไปใช ป ระโยชน ทั้ง ในระดั บ
ชาติ และในระดั บ นานาชาติ ต อ
จํานวนอาจารยประจํา

2

ป พ.ศ.
3
3

3

1. สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย
2. การทําวารสารงานวิจัยเพื่อเปน
ชองทางการเผยแพรงานวิจัย
3. สนั บ สนุ น ข อ มู ล ช อ งทางการ
เผยแพร

50,000 บาท 6.รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับ
การอางอิง (Citation) ใน refereed
journal หรื อ ในฐานะข อ มู ล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา

2

3

3

3

50,000 บาท 7.รอยละของอาจารยประจําที่ได
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสภาบั น ต อ
อาจารยประจํา

2

3

3

3

50,000 บาท 8.รอยละของจํานวนงานวิจัย เพื่อ
พัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัย
ทั้งหมด

3

3

3

3

1.สนับสนุน การเผยแพรงานวิจัย
ทั้ ง ในรู ป วาจา โปสเตอร การ
ตีพิมพ
2.สนั บ สนุ น ข อ มู ล ช อ งทางการ
เผยแพรงานวิจัย
3.การให ค า ตอบแทนการเขี ย น
บทความ / งานวิจัย
1.สงเสริมนักวิจัยใหทําวิจัย โดยมี
รางวัล / ภาระงานตอบแทน
2. สรางมาตรการ การทําวิจัย
3.การตอบแทนในรูปแบบการจูง
ใจ การชมเชย การตีพิมพเผยแพร
1. จัดทํากิจกรรมเผยแพรงานวิจัย
เพื่อทองถิ่น
2. สนับสนุนชองทางการเผยแพร
งานวิ จั ย เช น การจั ด ทํ า วารสาร
การนําไปเสนอในเวทีสาธารณชน
3.ก า ร ก ร ะ ตุ น ใ ห เ ห็ น ทิ ศ ท า ง
แนวโน มการทํ าวิ จัย เพื่อ ทอ งถิ่ น
เช น การอบรมการทํ า วิ จั ย เพื่ อ
ทองถิ่น

กิจกรรม

งบประมาณ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
60,000 บาท 9. รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่นํามาใช อัน
กอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจนตออาจารยประจํา
อาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําอาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา
50,000 บาท 10. รอยละของผลงานวิชาการ
ที่ ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/
หรือ ไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดอาจารย
ประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา
5,000 บาท
11. การพัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจําทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
3,000 บาท

12. มีคูมือการบริการจัดการ
งานวิจัย

20,000 บาท

13. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ

2

ป พ.ศ.
3 4

5

1

2

4

3

กิจกรรม
สนับสนุนการสรางงานวิจัยที่
นํามาใชงานไดจริง เชน งานวิจัยใน
ชั้นเรียน งานวิจัยจากปญหาจริงจาก
พื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ

สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย เชน
การนําเสนอในเวทีตางๆ

สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน เชน
จัดอบรมการวิจัยในชั้นเรียนการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูการวิจัยใน
ชั้นเรียน การจัดทําเอกสารการวิจัย
ในชั้นเรียน คูมือแจกคณาจารย
1. การปรับปรุงคูมือใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานและสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย
1. การพัฒนาการเขียนขอเสนอ
โครงการขอแหลงทุน วช. , สกว.
และเครือขายภาคเหนือตอนลาง
2. การพัฒนาการเขียนขอเสนอให
สอดคลองกับแหลงทุน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
- เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เพื่อใหขอเสนอแนะ

งบประมาณ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
50,000 บาท 14. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการ
เผยแพรระดับชาติ

50,000 บาท

50,000 บาท

15. ความเขมแข็งของหนวย
บริหารจัดการงานวิจัย

รวมงบประมาณ

ป พ.ศ.

กิจกรรม
1. สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยทั้ง
ในรูปของวาจา
โปสเตอร และการตีพิมพ
2. เชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องการ
เขียนบทความทางวิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
3. จัดทําวารสารเผยแพรงานวิจัย
ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1. การลงพื้นที่เพื่อหาโจทยวิจัยดาน
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ทองถิ่น
2. การประเมินผลการจัดการ
งานวิจัยจากตนทาง ถึง ปลายทาง
- การประชุมแจงขาวสารดานแหลง
ทุนและระเบียบวิธีการดําเนินการ
ของแหลงทุนตางๆ
- การประชุมรวมพิจารณาขอเสนอ
โครงการ รวมกับผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิ
- การติดตามการดําเนินการวิจัยของ
นักวิจัย
- ประเมินผลความสําเร็จของ
โครงการ
688,000 บาท

ภาคผนวก ก.
นิยามเกี่ยวกับวิจัย

นิยามเกี่ยวกับวิจัย
1. การวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ
หรือวิธีการ เพื่อใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ
2. ลักษณะของงานที่ถือวาเปนการวิจัย ควรประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญอื่น ๆ
ดังตอไปนี้
2.1 การคัดเลือกหัวขอในการวิจัย (Selection of problem area)
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล (Method of gathering data)
2.3 การวิเคราะหและการตีความขอมูล (Analysis and interpretation of the data)
2.4 การเสนอผลการวิจัยและขอสรุป (Conclusions and final report)
กิจกรรม หรือลักษณะงานที่เปนเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เชน การสํารวจเพื่อ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การทํารายงานหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย
เชน การฝกอบรมนักวิจัย การใหเงินอุดหนุนการวิจยั ฯลฯ เหลานี้ไมนับเปนการวิจัยตามนิยามขางตน และ
สามารถแบงการวิจัยตามกลุมสาขาวิชาการใหญ ๆ ไดเปน 2 ดาน คือ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร หมายถึง การสํารวจ วิเคราะห ทดลองอยางมีระบบและเปนขั้นตอน
ดวยอุปกรณหรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษยได
สรางสรรคขึ้นมาดวยความรู หรือประสบการณ เพื่อเสนอความรูใหม เพื่อสุขภาพอนามัยความผาสุกและ
ความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติ
การวิจัยทางสังคมศาสตร หมายถึง การศึกษาคนควาหาความจริงดวยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของมนุษยและ
สังคม เพื่อใหทราบถึงความรูและความจริงใจที่จะนํามาแกไขปญหาสังคม หรือกอใหเกิดความรูใหม
3. มิติหลักและองคประกอบการวิจัย (Core and functional dimension)
3.1 ทิศทางการวิจัย (Research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทําวิจัยที่
มุงไปสูสิ่งที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในอนาคต หากดําเนินการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวัง
ยังไมเปนรูปธรรมที่เปนตัวเลขที่กําหนดไว แตก็กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
โดยลําดับ ทั้งนี้ ทิศทางการวิจัยเปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy)
3.2 แผนวิจัย (Research plan) หมายถึง โครงรางขอกําหนดที่ระบุเรื่องหรือลักษณะการ
ดําเนินการในการทําวิจยั ใหเปนไปในทางสอดคลองกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่
กําหนดไว
3.3 แผนงานวิจัย (Research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการ
วิจัยประกอบดวยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกวาชุด
โครงการวิจัย โดยมีความสัมพันธหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ

(integration) ทําใหเกิดองครวม (holistic ideology) เปนการวิจัยที่เปนสหสาขาวิชาการ
(multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) โดยมีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชนอยางชัดเจน
3.4 แผนงานวิจัยยอย (Research sub-program) หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใตแผน
งานวิจัย ซึ่งกําหนดลักษณะการทํางานวิจัยของโครงการวิจัย
3.5 โครงการวิจัย (Research project) หมายถึง แผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดใน
การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบที่แนนอน ซึ่งหนวยงานหนึ่ง ๆ หรือ
หลายหนวยงานจะรวมกันดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง
3.6 โครงการวิจัยยอย (Research sub-project) หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใต
โครงการวิจัย ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ดําเนินการ
3.7 งานวิจัยยอย (Research task) หมายถึง เปนขั้นสุดทายของแตละโครงการวิจัย
(research project)
3.8 กิจกรรมวิจัย (Research activity) หมายถึง การแสดงหัวขอเรื่องวิจัยที่จะตองปฏิบัติ
ในงานวิจัยยอย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยใหสอดคลองและเปนลําดับกับ
แผนการดําเนินงาน (work plan) ที่กําหนดไว
4. ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D)
ประกอบดวย
4.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ pure research หรือ theoretical research)
เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับ
สมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหา
คุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตาง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis)
ทฤษฎี (theories) และกฎตาง ๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ
4.2 การวิจัยประยุกต (Applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหม ๆ
และมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอา
ความรูและวิธีการตาง ๆ ที่ไดจาการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธี
ใหม ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา
4.3 การพัฒนาทดลอง เปนงานที่ทําอยางเปนระบบโดยใชความรูที่ไดรับจากการวิจัยและ
ประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบ และบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตางๆ เหลานั้นใหดีขึ้น

5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการและกลุมวิชาองสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย
5.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร
และสถิติ ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา
สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ฟสิกสของสิ่งแวดลอมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทย แพทย
ศาสตร สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร และ
สังคมศาสตรการแพทย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมี
ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมี
สิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค นิวเคลียรเคมี เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัช
วิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรมเภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวช
เภสัชชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกัน
กําจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อ
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรม
และเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตรชีวภาพ และอื่นๆที่
เกี่ยวของ
5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัยและอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
5.6 สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี
ศิลปกรรม ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.7 สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณา
ความและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง
สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติ
สาธารณะ ยุทธศาสตรเพื่อความมัน่ คง และเศรษฐศาสตรการเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

5.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร
มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปญหาสังคม และสังคมศาสตรอาชญาวิทยา กระบวนการ
ยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจ
และรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร
บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑ และภัณฑาคารและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.12 สาขาการศึกษาประกอบดวย กลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรแลกะการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและ
การแนะแนว การศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

ภาคผนวก ข.
แบบขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใน

คําชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project)
(แบบ สวพ.ว-1ด)
………………………………..
รายละเอียดโครงการวิจัย ประกอบดวย 3 สวนดังนี้
สวน ก. องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย(Research project)
1. ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชื่อผูรับผิดชอบ หนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุนในระดับ ภาควิชา/คณะ/
สํานัก/สถาบัน พรอมทั้งสถานที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail พรอมทั้งระบุชื่อ
หนวยงานอื่นๆ ที่รวมดําเนินการวิจัยและอธิบายถึงลักษณะและสัดสวนของงานที่แตละ
หนวยงานมีสวนรวมดังกลาว(ถามี)
3. ประเภทของการวิจัย
ระบุประเภทของการวิจัย เพียง 1 ประเภทคือ
4.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
4.2 การวิจัยประยุกต (Applied research)
4.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental development)
4. ระบุสาขาวิชาการและกลุมวิชา (ภาคผนวก)
5. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย
ระบุคําสําคัญ (Keywords) ซึ่งเปนคําที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของการวิจัยที่
สามารถนําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันได จากเรื่องที่ทําการ
วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวน
6. ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําวิจัยเรื่องนี้
7. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้อยางชัดเจนและเรียงตามลําดับความสําคัญเปนขอ
ๆ โดยเชื่อมโยงกับความสําคัญและที่มาของปญหาทีท่ ําการวิจัย
8. ขอบเขตของโครงการวิจัย
ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปญหาที่จะทําการวิจัย
แตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน
แสดงความคาดหมายถึงศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนดังตอไปนี้
1) แกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําการวิจัย
2) เปนองคความรูในการวิจัยตอไป
3) บริการความรูแกประชาชน
4) บริการความรูแกภาคธุรกิจ
5) นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
6) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
7) เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย
8) อื่น ๆ (ระบุ)
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ
กําหนดปญหาใหชัดเจนทั้งในดานการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปญหา หรือ
ดานอื่น ๆ ใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหาอยางแทจริง ดวยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
(Reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของและแสวงหา
เหตุผลที่นาจะเปนไปได จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ
11. ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
แสดงถึงทฤษฎี
สมมุติฐานหรือกรอบแนวความคิดโดยกลาวถึงความเกี่ยวเนื่องและ
ความสัมพันธของโครงการวิจัยนี้กับโครงการวิจัยเรื่องอื่นๆทั้งในประเทศและตางประเทศวาเคยมี
ใครทําการวิจัยมาบางแลวบาง ทําอยางไร ที่ไหน เมื่อใด มีความกาวหนา มีขอดี ขอเสียเพียงใด
และจะบูรณาการ (Integration) ผลการวิจัยเหลานั้น หรือตอยอดอยางไร เพื่อแสดงใหเห็นวาจะ
สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้อยางไร และยังเปนการปองกันความซ้ําซอนอีกดวย
12. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
ระบุเอกสารที่ใชอางอิง (Reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย อาทิ การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอยาง
การสุมตัวอยาง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใชเปนที่
ทําการศึกษาวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพื่อประโยชนในการเสนอของบประมาณ
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ระบุระยะเวลาที่ทําการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือนปที่
เริ่มตน ถึงเดือน ปที่สิ้นสุดการ รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt
chart) โดยละเอียดภายในปงบประมาณ

15. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริม และ
สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาขั้นตอไป หรือการบริหารงานในองคกรที่เกี่ยวของ โดยระบุ
กลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ใหชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมาณในสวนนี้ดวย
16. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย
ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจําเปนของอุปกรณที่เปนปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย
(อุปกรณการวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ที่มีอยูแลวและที่ตองการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณที่ตอง
ขอเชา หรือขอยืมจากหนวยงานอื่นเพื่อการวิจัยนี้
17. งบประมาณของโครงการวิจัย
แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปที่เสนอขอ โดยจําแนกตามงบประเภทตาง
ๆ ใหชัดเจน (Action plan)
18. ระบุชื่อหัวหนาโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผูรวมงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บทบาทในการทําการวิจัย พรอมทั้งระบุสัดสวนที่ทํางานวิจัย (%) ของผูวิจัยใน
โครงการวิจัยนี้แตละคนดวย
สวน ข. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- ระบุความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 25482551 ซึ่งประกอบดวย 9 ยุทธศาสตรทั้งนี้ ถามีความสอดคลองมากที่สุดจะเปนยุทธศาสตร
หลัก ใหระบุหมายเลข 1
สวน ค :
-

ประวัติคณะผูวิจัย
ระบุรายละเอียดคณะผูวิจัยตามหัวขอใหครบทุกคน

แบบ สวพ.ว-1ช
แบบเสนอโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
Research project
สวน ก :

องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ชื่อแผนงานวิจัย และชื่อโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย
2. คําสําคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย
3. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
4. เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของแผนงานวิจัย
5. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย
6. กลยุทธของแผนงานวิจัย
7. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย
8. เปาหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด
9. เปาหมายการใหบริการ (ผลลัพธ) และตัวชี้วัด
10. ผูรับผิดชอบและหนวยงาน ประกอบดวยหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับและผูใชประโยชนจากผลการวิจัย
12. แผนการบริหารและแผนการดําเนินงาน พรอมทั้งขั้นตอนการดําเนินงานตลอดแผน
งานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง
13. แผนการสรางนักวิจัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัยนี้
14. แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย
15. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนงานการ
ดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย
16. แผนงานวิจัยนี้ อยูระหวางดําเนินการเสนองบประมาณจากแหลงทุนอื่น หรือเปนการ
วิจัยตอยอดจากแผนงานวิจัยอื่น(ถามี)
17. คําชี้แจงอื่นๆ(ถามี)

สวน ข :
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับประเด็นยุทธศาสตรของแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2552-2555 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ และ ยุทธศาสตรจังหวัดอุตรดิตถ
(ถามีความสอดคลองหลายยุทธศาสตรใหระบุเปนหมายเลข โดยใหยุทธศาสตรหลักเปนหมายเลข 1)
ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และแขงขันได
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
ยุทธศาสตรสรางเครือขายเพื่อพัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการพันธกิจเพื่อทองถิ่นอยาง
ครบวงจร
ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรและสงเสริมการสรางนักวิจัยรุน
ใหม
ยุทธศาสตรการการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นของมหาวิทยาลัยโดยความรวมมือ
ขององคกรทองถิ่น
ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ โดยใชวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางองค
ความรูใหมที่มีการผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นและสากล

ยุทธศาสตรจังหวัดอุตรดิตถ
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มความหลาก หลายของผลิตผล
(Diversify Products) และเพิ่ม มูลคาของราคาตอที่ดินที่ใชเปนปจจัยการผลิตการปศุสัตว ใหมีบทบาทใน
การขยายตัวทาง เศรษฐกิจอยางยั่งยืน และมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําการเกษตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนและการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน
สวน ค :

ประวัติคณะผูวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว/ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Mrs., Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร e-mail
5. ประวัติการศึกษาอยางยอ
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณที่เ กี่ย วขอ งกับ การบริห ารงานวิจ ัย ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือ
ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย
7.1 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจ
มากกวา 1 เรื่อง)
7.2 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา
ไดทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด
______________________________

สัญญาค้ําประกัน

สวพ.๑๐

หนวยงาน…………………………………..
วันที่ ………เดือน…………………พ.ศ………..

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ขาพเจา……………………………………………ตําแหนง….…………………..………………
อยูบานเลขที่ ………..………หมูท.ี่ ...............ชื่อหมูบาน.................................... ถนน…………………..
ตําบล………….……………..อําเภอ……….…..……………….. จังหวัด………………………… .....ขอ
ทําสัญญาค้ําประกันไวใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถดังมีขอความตอไปนี้

ตามที่ ………..………………………..………………….. ไดทําสัญญารับการทุนอุดหนุน
การวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยหนังสือสัญญาลงวันที่ …………………………...
เดือน…………………. พ.ศ……… นั้น ขาพเจาทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวเปน
อยางดีโดยตลอดแลว จึงทําสัญญาค้ําประกันไวตอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวา
ขอ 1. ขาพเจาจะติดตาม สนับสนุนใหการดําเนินงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอ 2. ถา……………….………..…………………ผิดสัญญาดังกลาว ไมวาขอหนึ่งขอใด
ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขาพเจายินยอมชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถตามความ
รับผิดชอบ ของ…………………..………………….…………….ที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวนี้ทั้งสิ้น
ทุกประการทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจําตอง
ให……..……………………..…………… ชําระหนี้กอน
ขอ 2 ในกรณีที่…..………………………………………………ไดรับอนุมัติใหขยายเวลา
ทําการวิจัยดวยทุนอุดหนุนการวิจัย ใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูค้ําประกัน ตอไปตลอดระยะเวลา
ที่ไดขยายเวลาการทําวิจัยตอดวย
ขาพเจา ไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงนาม……………………………….……………. ผูค้ําประกัน
(…………………………………..……….)
ลงนาม………………………………………………… พยาน
(…………………………………………….)

สวพ.๕

แบบรายงานแสดงการใชจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
...................................................

ชื่อโครงการวิจัย
..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ชื่อหัวหนาโครงการ...........................................................หนวยงานที่สังกัด.....................................
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย.ประจําปงบประมาณ………………จํานวนเงิน............................................
บาท ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัย งวดที.่ ....................จํานวนเงิน..................................................บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการวิจัยและไดจายเงินไปแลวทั้งสิ้น จํานวน.………………..…......................บาท
ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายการ
จํานวนเงิน
1. หมวดคาจางชั่วคราว
2. หมวดคาใชสอย
3. หมวดคาตอบแทน
4. หมวดคาวัสดุ

(ตัวอักษร…………....................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
.....................……...........................
(.................….................................)
หัวหนาโครงการวิจัย
วันที.่ ................เดือน...................................พ.ศ.............

คํารองขอยุติการทําการวิจัย

สวพ.๗

หนวยงาน............…………...………………………..
วันที…
่ …………เดือน…………………..พ.ศ…………….
ขาพเจา ……………………………………………….………………….. ……………………..
ตําแหนง………………………………………………………สังกัด........................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผูซึ่งไดรับ
อนุมัติใหไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ.............…………
จํานวนเงินทุน…………………….………….บาท (…………………………………...) เพื่อทําการวิจัย
เรื่อง …………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………….……..…………………………………………..
ตามสัญญารับทุนอุดหนุน เลขที…
่ ………….. เมื่อวันที่ ……… เดือน…………………พ.ศ………...และ
จะครบกําหนดสัญญาสงรายงานการวิจัย วันที…
่ ……..…..เดือน……….………… พ.ศ……….…..
บัดนี้ขาพเจาและคณะไมสามารถทําการวิจัยใหเสร็จสิ้นตามสัญญาได เนื่องจาก……..….……
………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
จึงขอยุติทําการวิจัย โดยขาพเจาและคณะยินดีคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมดภายใน 60 วัน
(ลงชื่อ)……………………………………… ผูรับทุน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)……...………………….…………… ผูใหทุน
(……………………………………)
ตําแหนง..................................................................

สวพ.๙
แบบขอขยายทําการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
…………………………….
ชื่อโครงการวิจัย……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
สัญญารับทุนอุดหนุนเลขที…
่ ………………………………………………………………………...
ประจําปงบประมาณ…………….ทําสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเมื่อ………………………….
สัญญาสิ้นสุด………………………………………………………... ……………………………….
ขอขยายเวลาทําการวิจัย ครั้งที่ ………… กําหนดสงภายใน………….……………(ไมเกิน 6 เดือน)
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย
1. งานวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลว
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………..………………………………………………………………………
3. คําชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลการขอขยายระยะเวลาวิจัย
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..
(………………………………………..)
หัวหนาโครงการวิจัย
วันที.่ ................เดือน...................................พ.ศ.............

แบบบันทึกขอมูลผานเว็บ

สวพ-0

ชื่อโครงการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผูวิจัย …………………………………………………………………………………………….
คําสําคัญที่จะใชในการคนหาโครงการวิจัย
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………….
4. ………………………………………………….
หนวยงานที่ควรไดรับทราบผลจากโครงการวิจัย เพื่อนําไปใชประโยชน
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………….
สรุปสาระสําคัญของขอเสนอโครงการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..ผูวิจัย
(
)
วัน/เดือน/ป ……../………………..…./………

สวพ. ๒
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
ขาพเจา …................................................................ ตําแหนง ...................................
หนวยงาน …….........................
ขอทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ รองอธิการบดีฝาย
วิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตามขอตกลงดังนี้
1. ขาพเจาและคณะดําเนินการวิจัยเรื่อง
..........................................................................................................................................................
................................................โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ทําสัญญานี้และจะสิ้นสุดโครงการวิจัยเมื่อ
..........................................................................................
2. ขาพเจาไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จํานวน……………………… บาท (...........................................................................)ประจําป
งบประมาณ ……………………..……….
3. ขาพเจาจะใชเงินทุนอุดหนุนที่ไดรับตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยและตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ
4. ถาขาพเจาไดรับเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยเรื่องนี้จากแหลงทุนอื่น ขาพเจายินยอมคืนเงิน
ทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัย
ภายใน 30 วัน หลังจากมีสิทธิเบิกจายเงินจากแหลงทุนอื่น
5. ขาพเจาจะรายงานความกาวหนาในการทํางานวิจัยเรื่องนี้ใหมหาวิทยาลัยทราบตามระเบียบ
ทุกประการ
6. ขาพเจาจะทํางานวิจัยเรื่องนี้ใหเสร็จเรียบรอยตามประกาศมหาวิทยาลัย และสงรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ
จํานวน 7 เลม พรอมซีดีรอมไฟลงานทั้งหมดจํานวน 1 แผน ตอมหาวิทยาลัยภายในเดือน …………
7. ถาขาพเจาไมสามารถจัดสงรายงานวิจัยตามกําหนดในขอ 6 ได ขาพเจายินยอมคืนเงินตาม
แนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามสัญญานี้ จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน ณ วันที่
…………………………………….

ลงชื่อ ………………………………………………. ผูรับทุน
(………………………………….……………………….)
ลงชื่อ ………...…………….……………………ผูอนุมัติทุน
(ผศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ)
ลงชื่อ …………………………………………พยาน
(………………………………….……………………….)
ลงชื่อ ………………………………………… พยาน
(………………………………….……………………….)
เงื่อนไขการเบิกจายเงินทุนแบงเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 รอยละ 50 ของทุนที่ไดรับ ภายหลังจากผูรับทุนทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
กับผูใหทุนแลว
งวดที่ 2 รอยละ 30 ของทุนที่ไดรับ เมื่อผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาผลการวิจัย
ระยะที่ 1 แลว
งวดที่ 3 รอยละ 20 ของทุนที่ไดรับ เมื่อผูรับทุนสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
หมายเหตุ
นักวิจัยตองเก็บหลักฐานการใชเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังไว เพื่อเปนหลักฐานการ
ตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เนื่องจากทุนอุดหนุนทั่วไปจะตองมีการเก็บ
หลักฐานการใชเงินเพื่อตรวจสอบได

สวพ. ๔
บันทึกขอความ
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่....................................วันที.่ .........................................................................................
เรื่อง ขอเบิกเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ขาพเจา………………..…….……………….ตําแหนง…………………………………………
สังกัด(คณะ/สถาบัน/สํานัก…………………………………เปนหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง………………
………………………………………………………………………………………..…
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ...........................จํานวนเงิน.............................………..
บาท เริ่มดําเนินการวิจัย เดือน...............................ป........................มีความประสงคขอเบิกเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
งวดที่........................เปนจํานวนเงิน...................................บาท
(............................................................)
โดยไดแนบเอกสาร มาพรอมบันทึกขอความฉบับนี้ ดังนี้
( ) 1 โครงการวิจัย
แบบ สวพ
( ) 2 สัญญาการรับทุนอุดหนุน
แบบ สวพ.
( ) 3 แบบรายงานแสดงการใชจายเงิน แบบ สวพ.
( ) 4 รายงานความกาวหนางานวิจัย
แบบ สวพ.

1–ด
2
5
6

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ครัง้ ที…
่ ……..

สวพ.๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ชือ่ โครงการวิจัย………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ………………….. จํานวน……………………….บาท
เริ่มทําวิจัยเมื่อ ( เดือน ป)……………………………… สิ้นสุดโครงการเมื่อ...……………..…………
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเลขที…
่ ……………………………………………………………………….
รายละเอียดความกาวหนาของการวิจัย
1. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(Action plan) แสดงคารางเปรียบเทียบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. การดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไม
( ) เปนไปตามแผน
( ) เร็วกวาแผน

( ) ลาชากวาแผน

4. ความกาวหนาของโครงการวิจัย คิดเปนรอยละ……………..……. ของงานวิจัยทั้งหมด
5. งานตามแผนงานวิจัยที่จะทําตอไป
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. คําชี้แจงเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรค (ถามี)…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………
(…………………………………………)
หัวหนาโครงการวิจัย
วันที.่ ...............เดือน...............................พ.ศ........................

บันทึกขอความ

สวพ.๘

สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ…………………………………
ที่....................................วันที่.....................................................................................................
เรื่อง ขออนุมัติไปราชการโครงการวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ

ขาพเจา…………………….……………….
ตําแหนง…………………………………สังกัด(คณะ/สถาบัน/
สํานัก)……………….........................................................................................
พรอมดวย…………………………………………………………………………………………..…
มีความประสงคขอไปราชการในโครงการวิจัย
เรื่อง…………...……………………………………….………………………………………………
สถานที…
่ ………………………………….. เดินทางโดย
พาหนะ………………………………..…………ระหวางวันที…
่ ………เดือน……………………..
พ.ศ………………… ถึงวันที…
่ ……….เดือน…………….พ.ศ………………..
(………) ไมเบิกคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
(............) ใชงบประมาณจากโครงการวิจัยเรื่อง
....................................................................……………………………………………………..............
..............................
โดยในขณะไปราชการ มหาวิทยาลัย สามารถติดตอ ขาพเจาไดทางโทรศัพทหมายเลข
………………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(…………………………………..)
ตําแหนง……………………………...

ภาคผนวก ค.
ระเบียบหลักเกณฑการจายเงินเกี่ยวกับงบประมาณการวิจัยทุนภายใน

ระเบียบหลักเกณฑการจายเงินเกี่ยวกับงบประมาณการวิจัยทุนภายใน
ประเภท
1.หมวดคาตอบแทน

2.หมวดคาใชสอย
และวัสดุ

3.หมวดคาใชสอย
และวัสดุ

4.การเผยแพร
ผลงานวิจัย

รายการ
-คาพิมพรายงานการวิจัยและคาพิมพเครื่องมือ
วิจัย เหมาจาย
-คาตอบแทนวิทยากร

หนวยนับ
โครงการ

จํานวนเงิน(บาท)
3,000

หมายเหตุ

ชั่วโมง

600

คาตอบแทน
เบิกไดไม
เกิน 3 คน
ตอวัน

-คาประมวลผลดวยคอมพิวเตอรเหมาจาย
-คาพัฒนาและทดลองใชเครื่องมือการวิจัย
ประเภทวัสดุครุภัณฑ/คาสารเคมีฯลฯ
-คาสําเนาเอกสารเหมาจาย
-คาหองประชุม, เบี้ยเลี้ยง

โครงการ
โครงการ

3,000
-

โครงการ
วัน

1,000
-

-คาสาธารณูปโภค คาโทรศัพท ฯลฯ เหมาจาย
-คาพาหนะ (น้ํามันเชื้อเพลิงกรณีใชรถยนต
สวนตัว)
1-50 กิโลเมตร
51-100 กิโลเมตร
101-200 กิโลเมตร
201-300 กิโลเมตร
-คาเชาเหมารถรวมน้ํามันเชื่อเพลิง
-คาอาหารกลางวัน/คาอาหารวาง
-คาวัสดุสํานักงาน
-คาจัดทํารายงานการวิจัย/เขาเลม เหมาจาย
-คาใชจายในการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร
คาพาหนะ

โครงการ

2,000

ไป-กลับ
ไป-กลับ
ไป-กลับ
ไป-กลับ
วัน
วัน /คน
โครงการ
โครงการ

200
300
600
900
ไมเกิน 3,000บาท
100 บาท
3,000 บาท
1,500 บาท

ไป-กลับ

-

คืน
วัน

1,000 บาท
-

โครงการ
โครงการ

1,000 บาท
1,000 บาท

คาที่พัก
คาเบี้ยเลี้ยง วันละ 180,240,290 บาท
-คาจัดทําโปสเตอรเผยแพร เหมาจาย
-คาจัดทําเอกสารสําหรับการเผยแพร เหมาจาย

ตามจายจริง

จายจริงตาม
ระเบียบ

จายจริงตาม
ระเบียบ
จายจริงตาม
ระเบียบ

ภาคผนวก ง.
แบบประเมินขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาของบประมาณภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

1.

2.

3.

4.

5.

แบบประเมินขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาของบประมาณภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
ชื่อโครงการวิจัย…………………………………………………………………………………
ชื่อนักวิจัย……………………………………………ตําแหนง……………………………….
คณะ/สํานัก…………………………………………………………………………………….
ชื่อผูรวมวิจัย…………………………………………………………………………………….
คะแนนที่ได
ประเด็นการประเมิน
ที่กําหนด
ที่ได
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
(15)
1.1 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
5
1.2 ยุทธศาสตรจังหวัด
5
1.3 ยุทธศาสตรประเทศ
5
ความถูกตองของโครงการวิจัย
(20)
2.1 ที่มาและความสําคัญของการวิจัย
5
2.2 ความชัดเจนของโจทย/คําถามเปาหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย
10
2.3 การศึกษาเบื้องตนและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
5
กระบวนการวิจัย(Process) และการมีสวนรวม
(15)
3.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับระเบียบวิธีวิจัย
10
3.2 การมีสวนรวมของผูใชประโยชน
5
คุณคาของการวิจัย
(40)
4.1 คุณคาตอการเสริมสรางนักวิจัย/ผูรวมวิจัย
10
4.2 คุณคาตอการพัฒนาองคความรูในสาขาวิชา ทองถิ่นและประเทศ
15
4.3 คุณคาตอการสรางเครือขายการวิจัยและเครือขายในการเรียนรูดานนี้
10
4.4 คุณคาตอการสรางความเขมแข็งและมีผลผลิตที่สนองตอชุมชน
5
ความเหมาะสมของการวิจัย
(10)
5.1 ความเหมาะสมดานเวลาและความชัดเจนของแผนปฏิบัติการวิจัย
5
5.2 ประมาณการใชจายเหมาะสมตามกรอบงบประมาณและเนื้องาน
5
100
คะแนนรวม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1.ความเห็นตอโครงการวิจัยโดยรวม……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2.สรุปผลการประเมิน
ควรสนับสนุน
ไมควรสนับสนุน
ควรสนับสนุนโดยปรับปรุงแกไขดังนี้
1…………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………
ไมอาจสรุปผลการประเมินได
เพราะ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
(……………………………………………)
…..………./………………/………………
*หมายเหตุ เกณฑการประเมิน
คะแนน 80 – 100 ระดับ ดีมาก ควรสนับสนุนทันที
คะแนน 70 – 80 ระดับ ดี
ควรสนับสนุนอาจมีขอปรับปรุงเล็กนอย
คะแนน 60 – 70 ระดับ ปานกลาง ควรสนับสนุนแตตองปรับปรุงและขอขอมูลเพิ่มเติม
คะแนนต่ํากวา 60 ระดับ พอใช ไมอาจสนับสนุนได

ภาคผนวก จ
แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร

แบบฟอรมการเสนอของบประมาณสนับสนุนตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ 25............
1
2.
3
4

5

6

7
8

ชื่อคลินิกเทคโนโลยีเครื่องขายที่เสนอโครงการ
มหาวิทยาลัย…......................
ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี
หัวหนาโครงการ
ความสอดคลองกับแผนงาน/กิจรรม
4.1
การถายทอดเทคโนโลยี
4.2
การบริการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี
4.3
การวิจัยละพัฒนาตอยอด
4.4
การเผยแพรความรูความเขาใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลักษณะของ
¦ 5.1. เปนโคตรงการตอเนื่อง ( ป 25..... )
โครงการ
¦ 5.2. เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการ
¦ 5.2.1. สนับสุนนและผลักดันยุทธศาสตรกลุมจังหวัด / จังหวัด
โปรดระบุจังหวัด :
รายการความตองการของจังหวัด :
¦ 5.2.2. เปนความตอ งการของชุ มชน วิสาหกิ จชุม ชน OTOP SMEs หรื อประชาชน
โดยทั่วไป ( โปรดแสดงเอกสาร / หลักฐานแนบมาดวย )
¦ 5.2.3. เปนผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ตองการถายทอดฯ
¦ 5.2.4. อื่นๆ
หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
(ระบุกลุมเปาหมายและจํานวนที่ชัดเจน )

กลุมเปาหมาย ( กลุมทดลอง )
กลุมเปาหมาย ( กลุมเผยแพรเทคโนโลยี )

9

แผนการดําเนินงาน ( จะตองระบุวาจะทําอะไรเมื่อไหร )
25…
ตค พย ธค มค กพ

10

วิธีดําเนินงาน

11

พื้นที่ดําเนินงาน ( ระบุหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด )
กลุมเปาหมาย ( กลุมทดลอง )
กลุมเปาหมาย ( กลุมเผยแพรเทคโนโลยี )

12

12

25…
มีค เมย พค มิย

งบประมาณ ( โปรดระบุรายละเอียดคาใชจายโดยไมตองระบุหมวดเงิน )
หมวดคาวัสดุใชสอย
1. คาวัสดุและคาใชสอย
2. หมวดคาใชสอย
รวมทั้งสิน
ผลผลิตของโครงการ และคาเปาหมาย
ผลผลิตทางกายภาพ
¦ ผลงานวิจัย
¦ เครื่องมือเครื่องจักร
ผลผลิตที่เปนการบริการ
¦ การถายทอดเทคโนโลยี
จํานวน คน
¦ การใหคําปรึกษา
จํานวน คน
¦ จํานวนผูรับบริการผานสื่อ
จํานวน คน
¦ อื่นๆ
จํานวน คน

กค

บาท
บาท
บาท

สค

กย

13.

ผลลัพธ

14
การติดตามความสําเร็จของโครงการ
14.1
ระบบหรือกลไกการติดตาม / ประเมินผล
14.2

ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ( ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจหรือคุณคาทางสังคม )

ลงชื่อ .........................................
(................................................................) ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ .........................................
(.................................................................) ผูอํานวยการคลินิกฯ

ภาคผนวก ฉ
แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
( IRPUS )

แบบฟอรมหนาปกขอเสนอโครงงานเต็มรูป
เสนอตอ สกว. ฝายอุตสาหกรรม ในโครงการ
IPUS1

IPUS2

IPUS3

1. ชื่อโครงการ :
คําสําคัญ ( Keywords )
2. สรุปความเปนมาของปญหา
3. ชื่อผูเสนอโครงการ หนวยงานสังกัด ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail
ชื่อ-สกุล
หนวยงาน
ที่อยู ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
ลงนาม......................................................................
4. ชื่อและสถานที่ติดตอสถานประกอบการที่รวมโครงการ
ชื่อผูประกอบการ
บริษัท
ที่อยู
หมู
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร ....................................................................
E-mail
ลงนาม......................................................................
5. ชื่อและสถานที่ติดตอคณบดี/ผูอํานวยการของหนวยงานของหัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล
หนวยงาน
ที่อยู ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
ลงนาม......................................................................
6. ไดเสนอโครงการนี้หรือโครงการที่มีสวนเหมือนกับเรื่องนี้บางสวนเพื่อขอทุนตอแหลงอื่นที่ใดบาง
q ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
q เสนอตอ................................................................................................................................
ชื่อโครงการที่เสนอ...........................................................................................................................................
กําหนดทราบผล(หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)....................................................................................................

7. สําหรับโครงงาน
IPUS1 เปนโครงการจากรหัสหมายเลข..........................................................................
IPUS2
• ตอยอดผลงานจากขอเสนอโครงการIPUSประจําป........................เลขที่โครงการ.........
• ไมไดตอยอดจากขอเสนอโครงการ IPUS
IPUS3
8. เปนการตอยอดผลงานจากขอเสนอโครงการ IPUSประจําป........................เลขที่โครงการ.........
เรื่อง..............................................................................................................................................................
9. งบประมาณทั้งโครงการ
บาท
9.1. จากบริษัทที่รวมโครงการ
บาท
9.2. จาก สกว.
คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา
บาท
ทุนการศึกษาของนักศึกษา
บาท
หักเปนรายไดเขามหาวิทยาลัย
บาท
คาวัสดุอุปกรณ /ใชสอย
บาท
9.3. จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
คาวัสดุ
บาท
คาใชสอย
บาท
10. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
11. ชื่อนักศึกษาในโครงการ ( โปรดระบุ คํานําหนาชื่อ นาย / นางสาว )
11.1. ชื่อ-สกุล
E-mail
…………………………………. โทรศัพท
11.2. ชื่อ-สกุล
E-mail
…………………………………. โทรศัพท
11.3. ชื่อ-สกุล
E-mail
…………………………………. โทรศัพท
12. โครงการนี้เปน IPUS โครงการที่ .............. ของจํานวน................โครงการ ในฐานะผูเสนอโครงการ
นอกจากนี้ยังมีฐานะเปนผูรวมเสนอโครงการ IPUS อื่นอีก....................โครงการ ที่สงขอรับทุนในป
การศึกษานี้

ขอเสนอโครงการ
IPUS1
ประจําปการศึกษา 2550
ชื่อโครงการ :
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
2. วัตถุประสงคของโครงการ
3. แนวทางการดําเนินโครงการ
4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
5. แผนการดําเนินงานโครงการวิจัย
5.1. แผนงานวิจัย
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน ( เดือน )
1 2
3
4 5 6

IPUS2

ผูดําเนินงาน

สถานที่

7

5.2. แผนปฏิบัติงานวิจัย
ชื่อกิจกรรม

จุดประสงค

เครื่องมือ/สื่อ

สถานที่/เวลา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ

6. ประวัติและผลงานอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
6.1. อาจารย.....................................
ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อสถานศึกษา
ที่
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
1
2
3
4

พ.ศ.

วุฒิที่ไดรับ

ประวัติการทํางาน

วัน เดือน
ป

สถานที่

ตําแหนง

7. งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ
จากบริษัทที่รวมโครงการ
จาก สกว.
คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา
ทุนการศึกษาของนักศึกษา
หักเปนรายไดเขามหาวิทยาลัย
คาวัสดุ อุปกรณ /ใชสอย
หมวดคาวัสดุใชสอย
1. คาใชสอย
2. หมวดคาวัสดุ อุปกรณ

เงินเดือน

ลักษณะงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
30,000 บาท

สาขาวิชา

แบบการยืนยันความรวมมือของผูประกอบการ
( เฉพาะโครงงาน
IPUS1
และ
IPUS2 )
ชื่อโครงงาน :
1. ขอมูลผูประกอบการ
ชื่อที่จดทะเบียน
ที่ตั้ง
วัตถุดิบหลักที่ใช
ผลผลิตหลัก
กําลังการผลิต ( ตอบมาเปนปริมาณวัตถุดิบหลัก (ตัน/ป) หรือ เปนผลผลิตหลักก็ได )
ประมาณ
ชิ้น / ป
มีคนงานรวมทั้งสิ้น
คน เปนผูบริหาร
คน ระดับแรงงาน

คน

2. การมีสวนรวมในโครงการ
อุปกรณ เครื่องมือที่เกี่ยวกับโครงการนี้คือ
คาดวานักศึกษาจะใชเวลาที่โรงงานทั้งสิ้น
วัน
คาดวาจะมีบุคลากรของสถานประกอบการเกี่ยวของดวย
คน
ทานยินดีสนับสนุน ( ไมบังคับและไมไดนํามาพิจารณาประกอบการใหทุนแตอยางใด ) คาใชจายอะไรบาง
เงินสด.................................................บาท
วัสดุมูลคา............................................บาท
อื่นๆ (ระบุ)สิ่งสนับสนุนอื่นๆ ตามที่อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาตองการ
3. การไดประโยชน
ผลที่ไดจากโครงงานนี้คืออะไร
ผลจากโครงงานนี้ทานคิดวา

สามารถใชไดทันที
ตองมีการดัดแปลงเพิ่มเติม
อะไรที่ทานคิดวาคือความไมพรอมของทานที่ทําใหไมใชผลงานในทันที
-

4. การไดสิทธิ์และการเปดเผยขอมูล
ตามเกณฑของ สกว. หากเปนโครงการที่เปนเครื่องมือ และ กลายเปนทรัพยสินของผูประกอบการนั้น สถาน
ประกอบการจะตองเปดเผยโดยให สกว. นําผูอื่นเขาชมไดเมื่อไดรับการรองขอ แตหากตองการปดเปนความลับ
ผูประกอกบการจะตองจายคืน สกว. รอยละ 70 ของคาใชจายที่ สกว. ลงทุนในอุปกรณนั้นๆ กรุณาเลือก
ยินดีเปดเผย
ตองการปดเปนความลับผูป ระกอกบการจะตองจายคืน สกว. รอยละ 70 ของคาใชจาย
ที่ สกว. ลงทุนในอุปกรณนั้นๆ
เมื่อสิ้นสุดโครงงาน สกว. จะจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานในการจัดนิทรรศการ
ยินยอมใหเผยแพรผลงานได โดยระบุชื่อบริษัท
และขอดูเนื้อหากอน
ยินยอมใหเผยแพรผลงานได โดยไมระบุชื่อบริษัท
และขอดูเนื้อหากอน
ไมยินยอมใหเผยแพร
ในการจัดแสดงนิทรรศการนั้น สกว. จะจัดพื้นที่บอรดประมาณ 1.0X1.2 เมตร ( อาจจะเปลี่ยนแปลงไดซึ่งจะแจง
ใหทราบอีกครั้ง) ใหแกผูประกอบการที่รวมโครงการไดประชาสัมพันธดวยโดยผูประกอบการตองรับผิดชอบ
จัดทําเนื้อหามาแสดงเอง
การเขารวมนี้โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใดทั้งสิ้น
กรุณาเลือกการรวม
นิทรรศการ
ยินดีเขารวมโดย
มีบุคลากรประจําบอรด
ยังไมพรอมที่จะเขารวม
มีบุคลากรประจําบอรด
ลงชื่อ..............................................................................................
(........................................................)
ตําแหนง
ผูประกอบการ
หมายเหตุ
ผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญา (หากมี) จะเปนการตกลงกันระหวางอาจารยที่ปรึกษาโครงการกับ
ผูประกอบการเอง โดย สกว. ไมมีสวนรับผลประโยชน หากเกิดกรณีพิพาก สกว. จะไมรับผิดชอบ

ขอตกลงรักษาความลับทางการวิจัย
( เฉพาะโครงงาน
IPUS1
และ
IPUS2 )

ขาพเจา
เรื่อง
1. ขอรับรองวา ขาพเจาจะไมเปดเผยขอมูลของผลงานนี้หรือของผูประกอบการที่รวมสนับสนุนโครงงาน โดย
ไมไดรับอนุญาตจากผูประกอบการรวมทั้งจะรักษาจรรยาบรรณของการเปนนักวิจัยที่ดีที่พึ่งปฏิบัติตอ
ผูประกอบการ เพื่อรักษาผลประโยชนที่ไมทําใหเสียผลประโยชนแกกิจการของผูประกอบการ
2. ขอรับรองวาจะควบคุมอาจารยทานอื่นที่เขารวมโครงงาน และนักศึกษาตามกําลังความสามารถของขาพเจาให
ปฏิบัติตามขอที1่ .

ลงชื่อ.................................................................
(..........................................................)
ผูเสนอโครงการ

แบบฟอรมยืนยันสถานภาพของผูประกอบการที่เขารวมโครงงาน
( สําหรับผูประกอบการที่ไมไดขึ้นทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
( เฉพาะโครงงาน
IPUS1
และ
IPUS2 )

ขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว )
ตําแหนง
ขอรับรองวากิจการ
เลขที่
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
ซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
และยังดําเนินการอยูจนถึงปจจุบัน

รหัสไปรษณีย

ลงชื่อ.................................................................
(........................................)
ผูประกอบการ

ลงชื่อ.................................................................
(..........................................................)
ผูเสนอโครงการ

ประวัติการฝกงานของนักศึกษา
( เฉพาะโครงงาน
IPUS1
และ

IPUS2 )

นักศึกษาในโครงการมีประวัติการฝกงานดังนี้

1. ชื่อ
ฝกงานภาคฤดูรอนที่

สกุล

2. ชื่อ
ฝกงานภาคฤดูรอนที่

สกุล

3. ชื่อ
ฝกงานภาคฤดูรอนที่

สกุล

โดย

q
q

อยางนอย 1 คน ในทีมไดฝกงานกับโรงงานที่เขารวมโครงการ
ไมมีนักศึกษาคนใดฝกงานกับโรงงานที่รวมโครงการ แตอาจารยรับโจทยมาจากโรงงาน

แบบยืนยันการรับทราบโครงงานของผูประกอบการ
ชื่อโครงงาน :
1. ขอมูลผูประกอบการ
ชื่อที่จดทะเบียน
ที่ตั้ง
วัตถุดิบหลักที่ใช
ผลผลิตหลัก
กําลังการผลิต ( ตอบมาเปนปริมาณวัตถุดิบหลัก (ตัน/ป) หรือ เปนผลผลิตหลักก็ได )
ประมาณ
ชิ้น / ป
มีคนงานรวมทั้งสิ้น
คน เปนผูบริหาร
คน ระดับแรงงาน

คน

2. ความคิดเห็นตอการทําโครงงาน

ลงชื่อ.................................................................
(................................)
ผูประกอบการ

แบบฟอรมการเลือกสาขาของโครงงาน
ตามที่มีผูยื่นขอเสนอโครงงานเพื่อขอรับทุนโครงการ IRPUS มานนั้น เพื่อความสะดวกในการจัด
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอานขอเสนอโครงงานใหตรงกับสาขาของโครงงานและเพื่อใหงานนิทรรศการ
แสดงผลงานโครงงานที่ไดรับทุน IRPUS แสดงเปนหมวดหมูสะดวกแกการเขาชมและการตัดสินใจของ
คณะกรรมการในการมอบรางวัลโครงการดีเดน
สําหรับโครงการ IRPUS จึงขอความรวมมือจากหัวหนาโครงการไดกรุณาเลือกสาขาของโครงการตาม
แบบฟอรมขางลางแลวสงพรอมกับขอเสนอโครงงาน
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : ..............................................................................................................................
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : ………………………………………………………………………………...
หัวหนาโครงงาน (อาจารยที่ปรึกษาโครงการหลัก)
1. อาจารย………………..
ประเภทโครงงาน
q IPUS1
q IPUS2
q IPUS3
เปนโครงการของทานตรงกับสาขา (กรุณาเลือกเพียง 1 สาขาเทนั้น)
¦ วิทยาศาสตรการแพทย
¦ วิทยาศาสตรเคมี/เภสัช
¦ เกษตรศาสตร/ชีววิทยา
¦ เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร/โทรคมนาคม
¦ วิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
¦ พลังงาน/สิ่งแวดลอม
¦ วิศวกรรเกษตร/วิศวกรรมอาหาร

q RPUS

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

ไฟฟา/อีเล็กทรอนิกส
เครื่องกล/เครื่องมือและวัสดุ
อุตสาหการ
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโลหะ/เหมืองแร
อื่นๆโปรดระบุ..................

ลงชื่อ...........................................................
(..................................................................)
หัวหนาโครงการ

ภาคผนวก ช
จรรยาบรรณนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธีการที่ใชในการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ขอ 1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของผูอื่น
ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุน
วิจัย และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อตอตนเองและผูอื่น
• นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตการเลือกเรื่องที่จะทําวิจัยการ
เลือกผูเขารวมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
• นักวิจัยตองใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและความคิดเห็นที่
นํามาใชในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย
• นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุน
• นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซื่อสัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน
1.3 นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
• นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจัยอยางยุติธรรม
• นักวิจัยตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอื่นมาอางวาเปนของตน

ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศเวลา
ทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวางดําเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
• นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อ
ปองกันความขัดแยงทีจะเกิดขึ้นในภายหลัง
• นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยางครบถวน
2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย
• นักวิจัยตองทุมเทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจัย เพื่อใหไดมา
ซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชน
2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย
• นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิง้ งานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงาน
ตามกําหนดเวลาไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย
• นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อใหผล
อันเกิดจากการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป
ขอ 3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอและมีความรูความชํานาญหรือมี
ประสบการณเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อปองกันปญหาการ
วิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอยาง
เพียงพอเพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อปองกัน
ความเสียหายตอวงการวิชาการ
ขอ 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยไมวาเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับ คน
สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มิจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น

4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและสังคม
ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยทีใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อน
มนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางโดยไมหลอกลวงหรือ
บีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยที่ใชในการทดลองโดยตองไดรับความยินยอม
กอนทําการวิจัย
5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึงแต
ผลประโยชนทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง
ขอ 6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจสงผล
ใหมีการบิดเบียนขอมูลและขอคนพบวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองายวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวนความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเกี่ยวของ
6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชนสวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น
ขอ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการ และสังคมไมขยายผลขอคนพบจนเกิดความ
เปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมเผยแพรผลงานวิจัย
เกินความเปนจริง โดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ
ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผล
ทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขผลงานวิจยั ของตนใหถูกตอง

แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจในงานวิจัยกับ
เพื่อนรวมงานและนักวิชาการอื่น ๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี เพื่อสรางความรู
ที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได
ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทาง
วิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยไตรตรองหาหัวขอการวิจัยดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวยจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลัง
ปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชนสุขตอ
สังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมทําการวิจัยทีข่ ัด
กับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการสงเสริม
พัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป

