
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓  จึงก าหนดเกณฑ์การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี ้

๑. ลักษณะโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะส่งเสริมให้ด าเนินการวิจัยต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ดังน้ี  

๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

๑.๒  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
๑.๓  ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  
๑.๔  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙): ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๑.๕  นโยบายรัฐบาล  
๑.๖  อัตลักษณ์และทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐   
๑.๗  ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน ดังนี ้

  (๑)  การน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน และมี
การระบุกลุ่มชุมชนหรือหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์  
   (๒)  ผลผลิตเพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่น  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ 
การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์  และสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนขนาดใหญ่ เป็นต้น 

  (๓)  ผลผลิตเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี   เป็นโครงการวิจัยประยุกต์ หรือพัฒนาทดลองที่
ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากผลงานวิจัยไปยังผู้ใช้ในบริบททางวัฒนธรรม บริบทของพื้นที่ 
หรือสังคมนั้นๆ โดยระบุกลุ่มชุมชนหรือหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน ์

 ทั้งนี้ ก าหนดกรอบการสนับสนุน คือ  
(๑) โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี  
(๒) โครงการต่อเนื่องที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
(๓)  เสนอขอได้ไม่เกิน ๑ โครงการ 
(๔)  เป็นโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ไม่ซ้ าซ้อน  

 
 
 
 
 

/๒.คุณสมบัติ... 



๒ 
 

๒. คุณสมบัติของผู้อ านวยการแผนงานวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเด่ียวหรือย่อย คือ 
       ๒.๑ ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นผู้มีสถานภาพ ดังนี้ 

(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันหรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ผ่านการประเมินแล้ว  

(๒)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
(๓)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม /ท าวิจัย /ดูงาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่

หนึ่งภาคการศึกษา 
(๔)   ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยฯ งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได ้สิ้นสุดถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔   
(๕) ไม่เป็นผู้ค้างรายงานเอกสารทางการเงิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ คือ 

เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย  บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ้นสุดถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
(๖) ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดสัญญารับทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป 
(๗) ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยต้องเป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายในแผนงานวิจัยนั้น และ

เป็นได้ ๑ แผนงาน ในปีงบประมาณที่เสนอขอ   
(๘) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัย 

 ๒.๒ ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
   (๑) ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการวิจัย การบริหารการวิจัยหรือการ

บริหารจัดการ และต้องเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ  
 (๒) มีคุณวุฒ ิความรู้ความสามารถ ภูมิหลังและประสบการณใ์นสาขาการวิจัยที่เสนอขอ  
  (๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถ

ด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ  
 ทั้งนี้  คุณสมบัติข้อ  ๒ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมจะพิจารณา ณ วันที่  ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓. งบประมาณ 
๓.๑ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ 

บาท/โครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อย  
๓.๒ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท/โครงการเดี่ยว 

หรือโครงการย่อย  
๔. การส่งข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอทุน และระยะเวลาการเสนอขอทุน 

  ๔.๑ นักวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์ม โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖  
สามารถ Download แบบฟอร์ม รายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้เว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และให้
ส่งผ่านต้นสังกัดตามปฏิทินการด าเนินงาน ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑  เอกสารที่จัดส่งมีดังนี้ 

     ก. แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย   
  (๑) แบบ ว-๑ช ส าหรับแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

        (๒)  แบบ ว-๑ด ส าหรับโครงการวิจัยเดี่ยว/ย่อย 
  ข. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-๑ช/ด)  เฉพาะโครงการวิจัยต่อเนื่อง  

    (๑) ชุดโครงการวิจัยให้แยกการรายงานความก้าวหน้า ๑ ชุดต่อ ๑ โครงการวิจัย
ย่อย และให้มีรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัยด้วย  
 

/ (๒) โครงการ... 



๓ 
 

    (๒) โครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นปีแรก ขอให้
จัดส่งรายงานความก้าวหน้า ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
  ค. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (หากมี)  
    (๑) หนังสือการรับรองหรือยินดีเป็นที่ปรึกษาส าหรับโครงการวิจัย ในกรณีระบุ
รายช่ือที่ปรึกษาในโครงการวิจัย 
    (๒) ใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์  ส าหรับการวิจัยที่ใช้
สัตว์ทดลอง กรณีโครงการใหม่ให้จัดส่งเอกสารส่งคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
    (๓) ใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval การท า
วิจัยในมนุษย์ กรณีโครงการใหม่ให้ส่งเอกสารเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
    (๔) ใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  ส าหรับ
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม  กรณีโครงการใหม่ให้ส่งเอกสารเสนอ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ 
   ง. ไฟล์ข้อเสนอการวิจัย บันทึกเป็นเอกสาร Word  (.doc หรือ .docx) เท่านั้น โดยตั้งชื่อ
ไฟล์ตามรูปแบบ ดังนี้  ชื่อแบบฟอร์ม-ค าส าคัญของชื่อโครงการ-ชื่อหัวหน้าโครงการ-ปีงบประมาณที่เสนอขอ 
เช่น ว-๑ช-พัฒนาลุ่มน้ าโขง-ปัญจีรา-๒๕๕๘.doc และต้องมีลายเซ็นหัวหน้าโครงการในไฟล์ด้วย 
  ขอให้ใช้เกณฑก์ารต้ังงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ทั้งนี ้เอกสารล าดับที่ ก – ค  ขอให้เย็บมุมกระดาษแยกเป็นชุด ไม่ตอ้งเข้าเล่ม   

 ๔.๒ นักวิจัยกรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย เพื่อของบประมาณในระบบบริหารงานวิจัย ( National 
Research Project Management: NRPM) เว็บไซต์  http://nrpm.nrct.go.th  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  
๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยขอให้นักวิจัยตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ 
NRPM  และหากต้องการแก้ไขข้อมูลภายหลังการยืนยันการส่งให้แจ้งที่ นางสาวปัญจีรา ศุภดล ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โทรศัพท์ภายใน ๓๐๔๒ หรือ ๓๐๓๕ เท่านั้น  
 ๔.๓ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน รวบรวมตรวจสอบและจัดส่งเอกสารตามก าหนดภายในวันศุกรท์ี่ ๓๐ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี ้

(๑)  บันทึกข้อความการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จากคณะ/
ส านัก/หน่วยงาน  

(๒)  บัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยงบประมาณประจ าปี (แบบ บช-๓-มอบ) จ านวน ๑ ชุด  
ไม่ต้องเรียงล าดับความส าคัญ  

(๓)  ข้อเสนอการวิจัยใหม่ จ านวน ๔  ชุด   ข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง จ านวน ๒ ชุด    
(๔)  เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง แนบตามจ านวนข้อเสนอการวิจัย 
(๕)  CD ไฟล์ข้อมูล ล าดับที่  ๒ – ๔  จ านวน ๑ ชุด (๑ แผ่น ต่อ ๑ คณะ/ส านัก) 

 ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่ ไม่ปฏิบัติตาม
รายละเอียดข้างต้นอย่างครบถ้วน   
 
 

/๕.แนวทาง... 



๔ 
 

 ๕. แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย การให้เกรด และจัดล าดับความส าคัญ 
   ๕.๑  แนวทางการประเมินข้อเสนอการวิจัย 

        มหาวิทยาลัยจะพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย/
โครงการวิจัยจากคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกองบรรณาธิการงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งแนวทางการประเมิน 
(แบบฟอร์มการประเมินตามเอกสารแนบหมายเลข ๓)  ประกอบด้วย 

(๑) ความสอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในประกาศฯ (๑๐ คะแนน)   
      (๒) โครงการวิจัยที่มีลักษณะต่อไปน้ีอย่างใดอย่างหนึ่ง  (๑๕ คะแนน) 

(๒.๑) เป็นโครงการบูรณาการ ( ๓ คะแนน) 
(๒.๒) เป็นโครงการต่อยอดการวิจัยจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี       

(๔ คะแนน) 
(๒.๓) เป็นโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือบริการวิชาการ (๔ คะแนน) 
(๒.๔) เป็นโครงการที่แก้ปัญหาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้และภูมิภาค  

ลุ่มน้ าโขง (๔ คะแนน) 
         (๓) คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย /โครงการวิจัย  (๖๐  คะแนน) 

 (๓.๑) ปัจจัยการวิจัย (input) (๒๐ คะแนน) 
 (๓.๒) กระบวนการวิจัย (process) (๒๐ คะแนน) 
 (๓.๓) ผลผลิตการวิจัย (output) (๒๐ คะแนน) 

  (๔) ผลกระทบของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ( impact) (๑๕ คะแนน) ส าหรับโครงการ 
วิจัยเด่ียวประเมินเฉพาะข้อ ๔.๓ เท่านั้น  
   (๔.๑) ผลลัพธ์ (outcome) ของแผนงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นตัวคูณ(multiplier) 
ที่ส่งผลสะเทือนสูงในเชิงผลกระทบต่อสังคม ชาติ และนานาชาต ิ  

 (๔.๒) งานวิจัยได้เชื่อมโยงจากท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาไทย และมีแนวโน้มจะสามารถ
ขยายไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติได้   

 (๔.๓) ผลลัพธ์ของงานวิจัยก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์   
 ๕.๒ การก าหนดเกรดของข้อเสนอการวิจัยใช้เกณฑ์  ดังนี้    

(๑)  ๑๐๐-๘๐    คะแนน  เกรด A     
(๒)  ๗๙-๗๐     คะแนน  เกรด B        
(๓)  ๖๙-๖๐      คะแนน  เกรด C     
(๔) น้อยกว่า ๖๐ คะแนน  เกรด  D 

  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะจัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณเฉพาะข้อเสนอการ
วิจัยที่มีเกรด C  ขึ้นไปเท่านั้น 
  ๕.๓  การจัดล าดับความส าคัญ 
           คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นผู้พิจารณาจัดเรียงแยกตาม
ผลผลิต และใช้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกองบรรณาธิการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
 
 

/๖.การแจ้งผล... 
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ปฏิทินการเสนอของบประมาณเพื่อการวจิัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี   
 

วันเดือนปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ก.ค.๒๕๕๖ ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อเสนอการวิจัยเพือ่เสนอของบประมาณเพื่อการ

วิจัย ประจําปงีบประมาณ  ๒๕๕๘ 
สํานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

ก.ค.-ส.ค.๒๕๕๖ นักวิจัยจัดทําขอ้เสนอการวิจัย 
คณะ/สํานัก/หน่วยงาน/กลุ่มวิจัย พัฒนาขอ้เสนอการวิจัย 

นักวิจัย และคณะ/
สํานัก/หน่วยงาน  

ภายใน ๓๐ ส.ค.
๒๕๕๖ 

นักวิจัยกรอกขอ้มูลเสนอของบประมาณในระบบ NRPM  
URL:  http://nrpm.nrct.go.thทั้งนี้ ขอตัดสิทธิข์้อเสนอการวิจัยที่ไม่มี
รายละเอียดข้อเสนอการวจิัยใน ระบบ NRPM 

นักวิจัย 

๓๐ ส.ค.๒๕๕๖ คณะ/สํานัก/หน่วยงานรวบรวมตรวจสอบ และจัดส่งเอกสาร  ผู้ประสานงานวจิัยคณะ/
สํานัก/หน่วยงาน 

๓ ก.ย.๒๕๕๖ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวจิัยฯ รวบรวม และสรุปข้อเสนอการวิจัย 
เพื่อนําเรียน กองบรรณาธกิารงานวิจัย มอบ.และคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ม.อบ. 

สํานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

๔ – ๒๔ ก.ย.
๒๕๕๖ 

กองบรรณาธิการงานวจิัย มอบ. และผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกประเมิน
ข้อเสนอการวิจยั 

กองบรรณาธิการ
งานวิจัย มอบ. และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๒๕-๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๖ 

สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวจิัยฯ ประมวลผลการประเมินขอ้เสนอการ
วิจัย  

สํานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

ภายใน ๕ ต.ค. 
๒๕๕๖ 

ประชุมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญข้อเสนอการวิจัยในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

กองบรรณาธิการ
งานวิจัย มอบ. 

ภายใน ๑๕ ต.ค.
๒๕๕๖ 

รวบรวมตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อเสนอการวจิัยในระบบ NRPM และ
เอกสารให้ วช.  

สํานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

 
หมายเหตุปฏิทนิกิจกรรมอาจมีเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอของบประมาณเพ่ือการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี   

 
การตั้งงบประมาณให้ใช้ตามแบบฟอร์มของ วช. ทั้งนี้หากมีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แยกตั้ง

งบประมาณต่างหากจากการวิจัยในกรณีนักวิจัยตั้งงบประมาณไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ มีสิทธิ์ในการปรับแก้ไขให้ถูกต้องโดยจะแจ้งให้นักวิจัยทราบในภายหลัง 
๑. งบบุคลากร 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว ยกเลิกการตั้งงบค่าจ้างชั่วคราว  
  
๒.งบด าเนินงาน 
๒.๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
๒.๑.๑ หมวดค่าตอบแทน 

 วิทยากร ก าหนดตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าปรึกษาหรือด าเนินการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ตั้ง

งบประมาณรวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณโครงการ ทั้งนี้ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สอง
หม่ืนบาทถ้วน) ต่อโครงการหรือต่อชุดโครงการ   

 ค่าท าการนอกเวลาราชการ ให้ก าหนดเป็น ให้ก าหนดตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการดังนี้ 
  ๑) วันท าการ เบิกได้ไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง  อัตราชั่วโมงละ  ๕๐  บาท 
  ๒) วันหยุดราชการ เบิกได้ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท  
  ทั้งนี้   ให้ตั้งได้ไม่เกิน ร้อยละ ๕  ของงบประมาณโครงการ  (ไม่รวมงบครุภัณฑ์ และค่า
สาธารณูปโภค)   

 ค่าท าการนอกเวลาราชการค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ให้ตั้งงบประมาณรวมทั้งหมดได้ไม่
เกิน ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณโครงการ  

 ค่าท าการนอกเวลาราชการไม่สามารถตั้งให้ผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นการจ้างเหมา 
 

๒.๑.๒ หมวดค่าใช้สอย 
 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยพิจารณาการจ้างเหมาตามวุฒิการศึกษา หรือ

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สนับสนุนการจ้างนักศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ระบุรายละเอียดภาระงาน
ของผู้ช่วยนักวิจัยในหัวข้อรายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ การจ้างเหมาไม่
สามารถตั้งค่าประกันสังคม ค่าครองชีพและค่าท าการนอกเวลาราชการได้ 

การเพิ่มค่าประสบการณ์ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัย พิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้แนบประวัติ
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยนั้นๆ ของผู้ช่วยนักวิจัย ทั้งนี้การอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของ
มหาวิทยาลัย 

 ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ระบุจ านวนวัน คน อัตราที่จ่าย จ านวนคร้ังให้ชัดเจนก าหนดตาม
อัตราการเบิกจ่ายของทางราชการ 

 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยของโครงการ ก าหนดไม่เกินโครงการละ 
๑๐,๐๐๐บาท 

 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม/สัมมนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการทั้งนี้ให้ตั้งได้เฉพาะโครงการที่ระบุมีการจัดประชุม/สัมมนาตามแผน
ด าเนินการวิจัย 
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 ค่าจ้างเหมาต่างๆ ที่จําเป็นให้กําหนดเป็นรายการตามที่คาดว่าจะจ่ายจริง 
 ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณ ในรายการ ค่าจ้างเหมาอื่นๆค่าจ้างเหมาเบ็ดเตล็ด  

๒.๑.๓ หมวดค่าวัสดุ 
 ให้กําหนดแยกประเภทวัสดุตามกําหนดของทางราชการ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุ

สํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ให้เสดงรายละเอียด รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วยให้ชัดเจน หรือหากไม่สามารถ
ระบุได้ให้บอกรายละเอียดการนําไปใช้เพื่อกระบวนการใด  เช่น  

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
๑. วัสดุวิทยาศาสตร ์
๑.๑ ค่า silica gel สําหรับ column เพื่อแยกสารให้บริสุทธิ์ ๖๐,๐๐๐
 ๑.๒ค่าสารเคมีที่ใชใ้นการเตรียม ethynyl aromatic ester  เช่นthiophene-2-
carbaldehyde และ palladium เป็นต้น  

๗๐,๓๐๐

 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่นํามาดัดแปลง ปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยให้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ทั้งนี้ หากเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ส้ินเปลืองสนับสนุนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท ค่าใช้จ่ายที่เกิน
วงเงินที่กําหนดให้ชี้แจงเพิ่มเติม 

 วัสดุสํานักงาน สนับสนุนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท ค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินที่กําหนดให้ชี้แจงเพิ่มเติม 
 ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในรายการ ค่าวัสดุอื่นๆ  วัสดุเบ็ดเตล็ด 
 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ขอให้จัดซื้อรายการที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย กรณี

การจัดซื้อจากต่างประเทศให้ดําเนินการเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น  
๒.๒ หมวดค่าสาธารณูปโภค 

 ค่าไปรษณีย์   แสดงจํานวนและค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
 ค่าสาธารณูปโภคสําหรับคณะและมหาวิทยาลัย  ให้ตั้งไว้จํานวนร้อยละ ๑๐ ของงบดําเนินงาน (หมวด

ค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย  หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์) 
 
๓.งบลงทุน 

๓.๑หมวดค่าครุภัณฑ์ ไม่สนับสนุน ยกเว้น กรณีที่มีความจําเป็น โดยให้ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนหากไม่ระบุเหตุผล 
มหาวิทยาลัยจะตัดงบประมาณดังกล่าวออกทั้งนี้ การอนุมัติงบประมาณขึ้นอยู่กับดุลพินิจของมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  กล้องดิจิตอล  ซอฟต์แวร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  

 ในกรณีที่มีการต้ังค่าครุภัณฑ์ไว้ในค่าวัสดุ (มีราคาต่อหน่วยเกิน๕,๐๐๐บาทและมีลักษณะคงทน
ถาวร)หากตรวจพบในภายหลังมหาวิทยาลัยจะตัดงบประมาณดังกล่าวทันทีและไม่อนุมัติให้มีการเปลี่ยน
หมวดเงินเพื่อจัดซ้ือ/จ้างครุภัณฑ์ 

  ครุภัณฑ์ของโครงการวิจัยจะขึ้นทะเบียนเป็นของมหาวิทยาลัย และจะพิจารณาส่งมอบให้หน่วยงาน (คณะ/ 
สํานัก/ ภาควิชา/ ศูนย์ ฯลฯ) ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ประโยชน์หลังจากเสร็จส้ินโครงการ  
  

๓.๒สิ่งก่อสร้าง  ไม่สนับสนุน 
 

 



 
แบบประเมินข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
---------------------------------------------- 

ช่ือแผนงาน/ โครงการวิจัย     ................................................................................................................................................................................................ 
หัวหน้าโครงการ ………………………..........................................................        คณะ/สํานัก …………………………………………….…………..……………..…………….. 
ข้าพเจา้รูจ้ักนักวิจยัโดย     (  )  รู้จกันักวจิัยเป็นการส่วนตวั    (  )   ความมีช่ือเสียงของนักวิจัย  (  )   ไมท่ราบเลย 
ตรวจสอบความซํ้าซ้อนในการดําเนินงานวจิัย  
(    ) มีความซํ้าซ้อนกับการวจิัย เรือ่ง .....................................................................................................................................................................................  
      แหลง่ทุน (โปรดระบุหากท่านทราบ).............................................................................................. หากมีความซํ้าซ้อนไม่ตอ้งประเมินข้อเสนอการวจิัยน้ี 
(    ) ไมม่ีความซํ้าซ้อนกับวจิัยใด   โปรดประเมินข้อเสนอการวิจัยตามประเด็น ต่อไปน้ี 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
๑. คุณค่าทางปญัญาของแผนงานวจิัย /โครงการวิจัย  ( ๖๐  คะแนน) ดังน้ี  

 ๑.๑ ปัจจัยการวจิัย (input) (๒๐ คะแนน)   โดยมีประเด็นพิจารณา ดงัน้ี  
         หลักการเหตุผล ท่ีมาของปญัหา ( ๕ คะแนน)     
          ๑.๑.๑ หวัเรื่องของการวจิัยน่าสนใจ / เรง่ด่วน  /จาํเป็นต้องทําเพ่ือแก้ปญัหา ใหม่ สรา้งองค์ความรู้ใหม่ ไม่ซํ้าซ้อน  
          ๑.๑.๒ ข้อเสนอโครงการมคีวามสมบูรณ์ ชัดเจน และถกูต้องตามหลกัการเขียนข้อเสนอการวจิัย  
         ทีมวิจัย ( ๕ คะแนน)     
          ๑.๑.๓ หัวหน้าโครงการและทีมวิจัย มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ทําวิจัย     
          ๑.๑.๔ เปดิโอกาสให้นักวจิัยรุ่นใหม่เข้ามาร่วมวิจัย        
         กรอบแนวคิด แผนดําเนนิงาน ( ๕ คะแนน)     
          ๑.๑.๕ มกีรอบแนวคิด และมีการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนหรือเป็นแนวทางในการวิจัย   
          ๑.๑.๖ มแีผนการดาํเนินท่ีชัดเจนตลอดการวจิัย เหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี และความพร้อมในการทําวิจัย   

      สิ่งสนับสนุน ( ๕ คะแนน)     
      ๑.๑.๗ มีความพร้อมด้านสถานท่ี อุปกรณใ์นการทําวิจัย    

๑.๑.๑ งบประมาณท่ีใช้ทําวจิัยมีความเหมาะสม   
๑.๒ กระบวนการวิจัย (process) (๒๐ คะแนน)  โดยมีประเด็นพิจารณา ดังน้ี  

        ๑.๒.๑ มีการระบุข้ันตอนการวิจัยอย่างสมบรูณถู์กต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ( ๑๐ คะแนน)    
๑.๒.๒ มีการระบกุารนําผลการวจิัยสู่กลุม่เป้าหมายอย่างชัดเจน (๑๐ คะแนน)    

๑.๓ ผลผลติการวจิัย (output) (๒๐ คะแนน)  โดยมีประเด็นพิจารณา ดงัน้ี  
        ๑.๓.๑  งานวิจัยก่อให้เกิดมลูค่าทางเศรษฐกจิ / คุณค่าเพ่ิมทางสงัคมและวัฒนธรรม 
        ๑.๓.๒  แสดงผลสําเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน  (ผลงาน / บทความตีพิมพ์ / สิทธิบัตร /นักวจิัยรุ่นใหม่ ) 
        ๑.๓.๓  ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์  และผลกระทบจากผลงานท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชัดเจน 
๒. ผลกระทบของแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  (impact) (๑๕ คะแนน)   โครงการเดี่ยวประเมินเฉพาะข้อ ๔.๓  

๒.๑ ผลลัพธ ์(outcome) ของแผนงานวิจัยท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นตวัคูณ (multiplier) ท่ีส่งผลสะเทือนสงูในเชิงผลกระทบต่อสงัคม ชาติ 
และนานาชาติ 

 

๒.๒ งานวิจัยไดเ้ช่ือมโยงจากท้องถ่ิน โดยใช้ภูมิปัญญาไทย และมีแนวโน้มจะสามารถขยายไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติได ้  
๒.๓ ผลลัพธข์องงานวิจัยก่อให้เกิดผลกระทบในด้านตา่ง ๆ ตามยุทธศาสตร์    

รวมคะแนน (เต็ม ๗๕ คะแนน)  

สรุปผลการประเมนิ      (    )   เห็นควรสนับสนุน    
          (    )   เหน็ควรสนับสนุน โดยปรับปรงุ............................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................................................................................................. 
          (    )   ไมส่นับสนุน เน่ืองจาก ........................................................................................................................................................    

 
ลงช่ือ ......................................................     ผู้ประเมนิ 
        (....................................................)     ตัวบรรจง 

หมายเหตุ : 1.จะไม่แจ้งช่ือผูป้ระเมินใหห้ัวหน้าโครงการวิจัยทราบ  และหากพ้ืนท่ีแสดงความเห็นไม่เพียงพอ โปรดเขียนรายละเอียดในกระดาษตา่งหาก 
               2.คะแนนประเมินน้ีจะนําไปรวมกบัคะแนนประเมินของคณะกรรมการบริหารงานวจิัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เอกสารแนบหมายเลข ๓ 



 
 
 

แบบประเมินข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
สําหรับคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

----------------------------------------------- 
 

ชื่อแผนงาน/ โครงการวิจัย     .................................................................................................................................................................. 
หัวหน้าโครงการ ………………………............................................   คณะ/สํานัก …………….………………………………….…………..……………….. 

 
ประเด็นการประเมิน คะแนน

๑. ความสอดคล้อง ( ๑๐ คะแนน)  

     ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
(๑ คะแนน) 

 

     ๑.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ( ๒ คะแนน)  

๑.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ( ๑ คะแนน)  

๑.๔ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙): ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ๒ คะแนน)  

     ๑.๕ นโยบายรัฐบาล ( ๑ คะแนน)  

๑.๖ อัตลักษณ์และทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ( ๓ คะแนน)  

๒.โครงการวิจัยท่ีมีลักษณะต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง  (๑๕ คะแนน)  

 ๒.๑ เป็นโครงการบูรณาการ ( ๓ คะแนน)  

 ๒.๒ เป็นโครงการต่อยอดการวิจัยจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( ๔ คะแนน)  

 ๒.๓ เป็นโครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือบริการวิชาการ (๔ คะแนน)  

   ๒.๔ เป็นโครงการท่ีแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้และภูมิภาค  ลุ่มน้ําโขง (๔ คะแนน)  

รวมคะแนน (เต็ม ๒๕ คะแนน)  

 
ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................... 
 

 
ลงชื่อ ......................................................     ผู้ประเมิน 
        (....................................................)     ตัวบรรจง 

 
หมายเหตุ : จะไม่แจ้งชื่อผู้ประเมินให้หัวหน้าโครงการวิจัยทราบ  และหากพ้ืนท่ีแสดงความเห็นไม่เพียงพอ โปรดเขียนรายละเอียดใน
กระดาษต่างหาก 

เอกสารแนบหมายเลข ๓ 


