
 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กรกฎาคม 2561 

คู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 
การเสนอขอทุนวิจัย 

 



 

ค ำน ำ 

คู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : การเสนอขอทุนวิจัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2561 นี้ ผู้เขียนจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยน เช่น การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินในลักษณะการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น เพ่ือให้ฝ่าย
บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ 
และข้ันตอนการเสนอขอทุนวิจัย ที่ด าเนินการโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอน รวมทั้งเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน  

การจัดท าคู่มือในครั้งนี้ผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการด าเนินงาน และเทคนิคการปฏิบัติงานของผู้เขียน  
ซึ่งผู้เขียนหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน และผู้สนใจที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เหมาะกับบริบทของหน่วยงานต่อไป 

 
 

         
                           

 ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ

 
       

            กรกฎาคม 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สำรบัญ 

 
 หน้าที่ 
บทที่ 1 บทน ำ 1 

1. ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ 1 

2. วัตถุประสงค์ 2 

3. ขอบเขตการจัดท าคู่มือ 2 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 2 

บทที่ 2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 5 

1. กฎหมาย จรรยาวิชาชีพวิจยัและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเสนอขอทุนวิจัย 5 

1.1 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 5 

1.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคน และท่ีเกี่ยวข้องกับคน 8 

1.3 พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558   9 

1.4 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 9 

1.5 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยี ชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 

10 

2. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 10 

2.1 แนวทางการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 10 

2.2 แนวทางของส านักงบประมาณ 11 

2.3 ระบบประเมินผลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12 

บทที่ 3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 14 

1. ลักษณะงาน 14 

2. วิธีการปฏิบัติงาน 15 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 18 

3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 18 

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 25 

3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยภายนอก 30 

4. เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 

31 



 

สำรบัญ 
 

 หน้าที่ 
บทที่ 5 ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน 35 

1. ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 35 

2. แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 35 

3. ข้อเสนอแนะ 36 

บรรณำนุกรม 37 

ภำคผนวก ก 38 

1. ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม  

39 

2. ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนักวิจัย
หน้าใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

48 

ภำคผนวก ข 54 

3. แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (แบบ บช-3-มอบ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561) 

55 

4. แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม 

56 

5. แบบฟอร์มเอกสารการชี้แจงงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

65 

6. แบบฟอร์มการประกาศทุนใน DRMS 73 

ประวัติผู้เขียน 74 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญภำพ 
 

ภาพที่  หน้าที่ 
1 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13 

2 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 15 

3 การเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงานในการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 16 

4 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเจ้าภาพ 16 

5 ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 19 

6 หน้าเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ 

23 

7 ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 26 

8 หน้าจอการเข้า DRMS ส าหรับเจ้าหน้าที่ 28 

9 วิธีการประกาศทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยใน DRMS 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ  ควำมจ ำเป็น  ควำมส ำคัญ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 บทที่ 1 หมวดทั่วไป มาตราที่ 6 ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินงานตาม     
พันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่ส่งเสริมและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย บริหาร
จัดการงานวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรท าการวิจัย 
โดยแหล่งทุนวิจัยที่เสนอขอ คือ งบประมาณแผ่นดินเสนอผ่านส านักงบประมาณ  แหล่งทุนภายนอก เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยที่จัดสรรเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการท างานวิจัยด้วย ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดสรรทุนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เป็นการส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยไม่ได้มีกระบวนการประเมินของมหาวิทยาลัยก่อนส่งให้ วช. เนื่องจาก วช. เป็นผู้
ประเมินให้เกรด และส่งผลประเมินและให้ความเห็นกับส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณากรอบวงเงินให้
มหาวิทยาลัย  จนกระทั่งในการเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2548 วช.ได้ก าหนดวิธีการ
ประเมิน โดยให้มหาวิทยาลัยจัดล าดับความส าคัญก่อนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ วช.   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/ 2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ ก าหนดให้มี “สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” (นวนช.) ท าหน้าที่ในการก าหนด
ทิศทางและนโยบาย การด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และก าหนดให้ 
วช. และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพในการวางระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ แผนงานบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม และเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจะให้ความส าคัญกับคุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  รวมทั้งศักยภาพของหน่วยงาน และนักวิจัยที่มีประสิทธิผล แทนการจัดสรรแบบเดิมที่ให้
เป็นกรอบวงเงินขั้นต่ าในแต่ละปี ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับวิธีการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดินใหมใ่นลักษณะบูรณาการมากข้ึน 

ส่วนการส่งเสริมการวิจัยโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย เริ่มให้ทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 
การด าเนินงานใช้วิธีประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ ส าหรับ
การเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างผู้เสนอขอทุนและแหล่งทุนวิจัย 
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การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการเสนอขอทุนแต่ละแหล่งทุนมีความแตกต่างกัน และที่ส าคัญ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานวิจัยจะต้องมีความรู้ และเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือให้การ
ประสานระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับแหล่งทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ผู้เขียนได้จัดท าคู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : การ
เสนอขอทุนวิจัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเสนอของบประมาณงบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ลดปัญหา
การด าเนินงาน แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ ขั้นตอนในการเสนอขอทุนวิจัย ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้
ปรับปรุงคู่มือดังกล่าวเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งคู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี : การเสนอขอทุนวิจัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 นี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับฝ่ายบริหารและ   
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องด้านการบริหารงานวิจัย 

 
2. วัตถปุระสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารงานวิจัยในการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก  

2.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน  
2.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน  

 
3. ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือ 
 การจัดท าคู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : การเสนอขอทุนวิจัย ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 เป็นการจัดท าขั้นตอนการเสนอของบประมาณงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก ตามที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยจะเป็นการ
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานที่เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา เพ่ือให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดครอบคลุมตั้งแต่การจัดท าประกาศจนสิ้นสุด
ถึงการแจ้งอนุมัติทุนวิจัย ภายหลังการอนุมัติทุนจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการจัดท าสัญญารับทุน ติดตาม
การด าเนินงานจนสิ้นสุดการด าเนินโครงการวิจัย  
 
4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ศัพท์ที่ใช้ในคู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : การเสนอขอทุนวิจัย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

กำรวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือ
วิธีการ เพ่ือให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,  2556) 

ทุนวิจัยภำยใน หมายถึง ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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ทุนวิจัยภำยนอก หมายถึง ทุนวิจัยที่ได้สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทุนวิจัยมุ่งเป้าจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เป็นต้น 

ทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดิน หมำยถึง งบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย โดยจัดสรร
ตามระบบบริหารงานงบประมาณแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งในคู่มือนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการเสนอของบประมาณส าหรับการท าวิจัย ไม่รวมถึงการเสนอของบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 ส่วนรำชกำรภำยใน หมายถึง คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ และส่วนราชการ หรือส่วนงาน
ภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานที่ก ากับดูแลการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 หน่วยงำนต้นสังกัดของนักวิจัย หมายถึง คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย ์ที่นักวิจัยสังกัด 
 หน่วยงำนเจ้ำภำพ หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการ
บริหารจัดการการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม 

NRMS หมายถึง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management 
System: NRMS) www.nrms.go.th  เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  แหล่งทุน ส านัก
งบประมาณ และนักวิจัย  เป็นการบูรณาการระบบบริหารงานวิจัย 2 ระบบเข้าด้วยกันคือ ระบบบริหาร
งานวิจั ยแห่ งชาติ  (National Research Project Management : NRPM)  และระบบ TNRR Single 
window (Thai National Research Repository: TNRR) ซึ่งเป็นระบบการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว
บริหารจัดการโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  ซึ่ง วช. ก าหนดให้ใช้เพ่ือเสนอขอทุน
วิจัยงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

DRMS หมายถึ ง  ระบบบริหารจัดการงานวิ จัยของหน่ วยงาน ( Department Research 
Management System : DRMS) หรือระบบ NRMS แบบ stand-alone/private เพ่ือเป็นระบบส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน โดยมีฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง โดย
ระบบจะมีคุณสมบัติ และฟังก์ชั่นในการบริหารจัดการโครงการวิจัย ตั้งแต่การประกาศทุน การน าเข้าข้อมูล 
การส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินในระบบ การติดตามประเมินผล และยังสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับ NRMS ได้ DRMS ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ http://ubu.drms.in.th 

ปีงบประมำณ หมายถึง ปีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปี
ถัดไป โดยให้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น  เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  มีระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2558) 
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คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิจัย หมายถึง  คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ซึ่งมีหน้าที่ในการวางนโยบาย หลักเกณฑ์ในการบริหารงานวิจัย ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พันธกิจสังคมเป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และรอง
คณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย คณะละ 1 คน เป็นกรรมการ มีหัวหน้าส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและประสานงานวิจัยเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ประสำนงำนวิจัย หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบประสานงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ระดับ 
คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ 

 หัวหน้ำโครงกำรวิจัย หมายถึง หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
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บทที่ 2  
กฎหมายที่เกีย่วข้องและหลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
 กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเสนอขอทุนวิจัย และหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ผู้เขียน
ขออธิบาย ดังนี้ 

1. กฎหมาย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนวิจัย 
1.1 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
1.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน 
1.3 พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558   
1.4 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
1.5 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี 

ชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
2. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

1. กฎหมาย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนวิจัย 
  การเสนอขอทุนวิจัยมีกฎหมายและจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ต้องทราบ ดังนี้ 

1.1 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
      ในคู่มือนี้จะกล่าวถึงเฉพาะจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 

(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555) ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการด าเนินการเสนอขอทุนวิจัย 
จะต้องถือปฏิบัติ มีดังนี้  

1.1.1 แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด ต้องพึงด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานงานวิจัยเพ่ือให้
ผลงานของหน่วยงานและนักวิจัยเป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และเป็นไปตาม
จรรยาวิชาชีพวิจัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมนักวิจัยให้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการ 
วิชาชีพและสังคม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ 

(2) เปิดโอกาสให้นักวิจัยของหน่วยงานมีเสรีภาพทางวิชาการ มีอิสระในการก าหนด
ปัญหาหรือหัวข้อวิจัย และด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยปราศจากการแทรกแซงในกระบวนการวิจัยเพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ 

(3) กระตุ้นจูงให้นักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัยโดยไม่คิดหลีกเลี่ยง หรือเจาะจง
กระท าผิดอย่างไม่รู้สึกละอาย 

(4) มีมาตรการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดอคติ และความ
ไม่เที่ยงธรรมในการท าวิจัยและการรายงานผลการวิจัย 

(5) ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้
จากการวิจัยและให้การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เพ่ือให้นักวิจัยถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหาก
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นักวิจัยหรือองค์กรในสังกัดได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกก็ต้องให้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวก่อนลงนาม
ในสัญญา หรือข้อตกลงกับแหล่งทุนวิจัยด้วย 

(6) เสริมสร้างบรรยากาศในการวิจัย โดยให้นักวิจัยใช้อาคารสถานที่เพ่ือการวิจัยตาม
สมควรแก่กรณี สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค จัดหาอุปกรณ์การวิจัย เครื่องมือพ้ืนฐานในการวิจัยเพ่ือให้
นักวิจัยท างานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจนสิ้นสุดโครงการ 

(7) ก ากับดูแล ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิจัยของนักวิจัยและองค์กรในสังกัดให้มี
การด าเนินงานตรงตามแผนและวัตถุประสงค์ รวมทั้งข้อก าหนดในข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ลงนามร่วมกัน
ระหว่างแหล่งทุนกับคู่สัญญา 

(8) ระงับหรือยับยั้งงานวิจัยที่ฝ่าฝืน หรือกระท าผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และมีมาตรการ
ลงโทษโดยไม่เพิกเฉย ทั้งนี้ต้องรักษาความลับ และมีแนวทางปกป้องผู้ที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิด
จรรยาวิชาชีพ ขณะเดียวกันก็มีแนวทางปกป้องและช่วงเหลือนักวิจัยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากการ
ร้องเรียนด้วย 

(9) ให้รางวัลหรือสิ่งจูงใจแก่นักวิจัยและองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย 
และยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ยอมรับของศาสตร์ในสาขานั้น หรือเกิดคุณค่าแก่สังคมหรือ
สาธารณะ โดยไม่กระท าผิดจรรยาวิชาชีพเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักวิจัยและองค์กรในสังกัด 

(10) ส่งเสริมให้มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในการวิจัยศาสตร์สาขาต่างๆ 
เพ่ือเสริมสร้างจรรยาวิชาชีพและมาตรฐานงานวิจัยในศาสตร์เฉพาะทาง 

(11) มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในสัตว์ (หรือในชื่อเรียกอย่างอ่ืน) เพื่อก ากับและพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนและ
สัตว์ของนักวิจัยและองค์กรในสังกัด เพ่ือให้ความคุ้มครองและหลักประกันว่าไม่เกิดผลกระทบและอันตราย
ใด ๆ แก่คนหรือสัตว์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาหรือทดลอง 

(12) กระตุ้นให้นักวิจัยและองค์กรในสังกัด บันทึกข้อมูลรายละเอียดในการวิจัยอย่าง  
ถี่ถ้วน และมีมาตรการให้การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือความโปร่งใส และพร้อมให้
ตรวจสอบหากมีการร้องขอ โดยเฉพาะกรณีที่นักวิจัยได้พ้นสังกัด หรือพ้นจากการก ากับดูแลของหน่วยงาน
แล้ว 

(13) ก าหนดให้นักวิจัยและองค์กรในสังกัดดูแลและป้องกันการแพร่กระจายมลพิษ 
รวมทั้งจัดสถานที่ส าหรับก าจัดมลพิษอันเกิดจากการศึกษาหรือทดลอง เพ่ือมิให้เกิดอันตรายต่อคน สัตว์ พืช 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

(14) สนับสนุนให้มีนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง เพื่อช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และ
สั่งสมประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่สังคมและและประเทศชาติ 

(15) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อสิ่ งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์
อย่างกว้างขวางแก่ชุมชน สังคม สาธารณะ และชิงพาณิชย์ โดยหน่วยงานร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
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(16) ปกป้องสิทธิของนักวิจัยในการน าเสนอข้อมูลวิจัยออกสู่สาธารณะอย่างมีความ
รับผิดชอบโดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับปัญหาทางสังคม การเมืองและสุขภาพ 

(17) ส่งเสริมและช่วยเหลือนักวิจัยในการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ที่ได้
จากการวิจัย 

(18) สนับสนุนให้นักวิจัยและองค์กรในสังกัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

(19) สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีการท าวิจัยร่วมกัน หรือน าผลงานวิจัยไปปรับใช้เพ่ือประโยชน์
ทางสังคม ธุรกิจ และเชิงพาณิชย์ยากยิ่งข้ึน 

1.1.2 แนวปฏิบัติของแหล่งทุนวิจัย ควรสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สร้างเสริม
ความก้าว หน้าทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัย ที่เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ 

(2) ประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวางและมีเวลาเพียงพอให้นักวิจัยและหน่วยงานที่
สนใจจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทันการณ์ และสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกของแหล่งทุน 

(3) ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่นักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามก าหนด
ในการยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

(4) คัดเลือกนักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความเที่ยงธรรม เพ่ือให้
แน่ใจว่าจะสามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐานและสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

(5) จัดสรรทุนวิจัย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการวิจัยให้นักวิจัยหรือ
หน่วยงานคู่สัญญาอย่างเพียงพอ และให้ได้รับตรงตามเวลาที่ก าหนดในสัญญา ยกเว้นเหตุสุดวิสัย แต่ก็ควร
ให้เกิดผลเสียหายแก่โครงการวิจัยน้อยที่สุด และควรมีมาตรการควบคุมการใช้งบประมาณส าหรับกิจกรรม
ต่างๆ ในโครงการให้เป็นไปตามสัญญา 

(6) ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือ
สัญญารักษามาตรฐานในการด าเนินงานงานวิจัยให้ถูกต้องทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและป้องกันการ
ประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาวิชาชีพ 

(7) รักษาความลับของโครงการเพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย หากปฏิเสธการ
ให้ทุนแก่โครงการวิจัยใดต้องไม่ให้มีการน าแนวคิดหรือหัวข้อวิจัยของโครงการนั้นไปให้ทุนแก่นักวิจัยหรือ
หน่วยงานอื่น 

(8) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรือประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงตามสาขา 
และอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย เข้าร่วมด้วยตามความจ าเป็น ไม่ควรแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักวิจัยเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอ หรือประเมินโครงการวิจัย เพ่ือป้องกัน
อคติในการพิจารณาและเป็นการรักษาความเที่ยงธรรม 
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(9) ก าหนดให้นักวิจัยหรือหน่วยงานที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับคนหรือสัตว์ ต้องมีหนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในสัตว์ (หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน) ก่อนน าเสนอโครงการวิจัยด้วย เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดหรือบกพร่องที่
อาจะพบภายหลังการอนุมัติทุนแก่โครงการวิจัยแล้ว 

(10) ไม่เอารัดเอาเปรียบนักวิจัย และไม่ขอให้นักวิจัยท าวิจัยนอกเหนือจากขอบเขตที่
ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา 

(11) เคารพในศักดิ์ศรีและให้เกียรตินักวิจัย รวมทั้งไม่จ ากัดเสรีภาพในการวิจัย ไม่
แทรกแซงอิสรภาพทางความคิดของนักวิจัย แต่มุ่งเน้นที่คุณภาพของการวิจัย และสนับสนุนงานวิจัยที่
ปฏิบัติถูกต้องตามจรรยาวิชาชีพวิจัย 

(12) จัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย ให้แก่นักวิจัยและ
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นธรรมโดยระบุอย่างชัดเจนในสัญญา 

(13) ตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือติดตามการด าเนินงานวิจัยและ
ประเมินผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามข้อตกลงพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจะเกิดขึ้น 

(14) มีหน่วยงานรับเรื่องราวกับการประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยผู้รับทุน และ
มีกลไกปกป้องผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลใน
เบื้องต้น เพ่ือให้ความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ร้องเรียนและนักวิจัย หากพบจากการไต่สอนข้อเท็จจริงว่านักวิจัย
ประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ควรแจ้งผลการไต่สวนให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

(15) แจ้งให้นักวิจัยผู้รับทุน ส านักพิมพ์ หรือผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทราบในทันทีที่
พบว่า นักวิจัยได้น าผลงานวิจัยที่แหล่งทุนไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(16)  ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินความส าเร็จของนักวิจัยที่ได้รับทุน เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาหัวข้อวิจัยและปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักวิจัยต่อไป 

1.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคน และท่ีเกี่ยวข้องกับคน  
 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน เป็นการกล่าวถึงหลักจริยธรรม 
และแนวปฏิบัติ หรือการประยุกต์ใช้ส าหรับนักวิจัยที่ท าการวิจัยและทดลองในคน โดยเป็นการผลักดันการ
ด าเนินงานของ วช. เพ่ือต้องการให้นักวิจัยได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนักวิจัยต้องค านึงถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีและความ
ปลอดภัยของอาสาสมัครในโครงการวิจัย  

 ดังนั้น หากนักวิจัยที่มีการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวข้องกับคนแล้ว ตามมาตรฐานการวิจัยของ
แหล่งทุน นักวิจัยจะต้องได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงจะสามารถเสนอ
ขอทุน หรือด าเนินการวิจัยได้ภายหลังได้รับอนุมัติทุน ทั้งนี้ หลายแหล่งทุน เช่น วช. จะก าหนดให้ส่ง
ข้อเสนอโครงการพร้อมใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
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1.3 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558   
      ตามพระราชบัญญัติก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร์ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และคณะกรรมการได้ออก 
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อก าหนด
จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดในหมวดที่ 2 การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  

“ข้อ (3) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้สัตว์ 
พร้อมทั้ง เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือ
ความก้าวหน้า ทางวิชาการ และข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ทดแทนได้ใน สภาวการณ์ขณะนั้น เพ่ือขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด า เนินการต่อ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการก ากับ ดูแล” 

  จากประกาศดังกล่าวนักวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จึงต้องส่งข้อเสนอ
โครงการ (Animal Protocol) ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ด าเนินการ (คกส.) พิจารณาความสอดคล้องกับจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะ
เสนอขอรับทุนวิจัย 

1.4 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
  เป็นการก าหนดการควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือให้

ค าแนะน าในการจัดท านโยบายและมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อสาธารณชนที่
เกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  ซึ่งภายหลังพระราชบัญญัติบังคับใช้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีข้อก าหนด
ให้นักวิจัยด าเนินการ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศข้อก าหนดให้นักวิจัยที่ท าวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ด าเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) นักวิจัยที่ท าการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  จะต้องได้รับการอบรมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ โดยงานมาตรฐานงานวิจัย 
  (2) คณะ/หน่วยงาน ต้องรายงานผลโครงการที่ท างานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
ในช่วงเดือนมีนาคม โดยรายงานให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ  
  (3) ห้องปฏิบัติการจะต้องได้รับมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ก ากับดูแล  
  (4) นักวิจัยต้องด าเนินการตามระเบียบการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และการบันทึกการ
ท าลายให้สิ้นสภาพ 
 ดังนั้น ก่อนที่จะจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเสนอขอทุนวิจัย นักวิจัยจะต้องมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง/ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติการก่อน  
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1.5 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 

 ตามหลักการสากลในการด าเนินงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ต้องมีการ
ดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการวิจัยและพัฒนา     
พันธุวิศวกรรมจะมีความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด หลักการที่มีการใช้
ดูแลประเด็นดังกล่าว ได้แก่ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) ซึ่งในการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย
หากเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พันธุวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
นักวิจัยจะต้องส่งข้อเสนอให้ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันพิจารณาเพ่ือให้
ความเห็นชอบและออกใบรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ก่อนจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยกับแหล่งทุน  

จากกฎหมาย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนวิจัย  ที่กล่าว
ข้างต้นทั้ง 5 ข้อ เจ้าหน้าที่ต้องทราบและให้ข้อแนะน าแก่นักวิจัย รวมทั้งแนวทางในการเสนอขออนุญาต 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานการวิจัย และไม่ท าให้เสียโอกาสในการเสนอขอทุนวิจัยตาม
เงือ่นไขของแหล่งทุน 

 
2. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตัิงาน 
 ในกระบวนการของการเสนอขอทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีท าหน้าที่ 2 สถานะ คือเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยในการเสนอขอทุนวิจัย และหน่วยงานให้ทุน (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) การ
ด าเนินงานในแต่ละสถานะใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยในส่วนของทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน จะด าเนินการตามแนวทางของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม คือ วช. 
และ สวทน. เพ่ือจัดส่งค าขอไปยังส านักงบประมาณ ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยเงินรายได้ด าเนินการตาม
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส่วนการเสนอขอทุนวิจัยแหล่งทุน
ภายนอก ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของแต่ละแหล่งทุน ในการนี้ผู้เขียนจะระบุเฉพาะหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานทุนวิจัยภายใน ดังนี้ 

2.1 แนวทางการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  
เดิมการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน เป็นหน้าที่ของ วช. ในการวางหลักเกณฑ์การ

เสนอของบประมาณ โดยด าเนินการตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่สร.0202/ว107 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้เสนอผลการพิจารณาร่วมกับ วช. เกี่ยวกับการวาง
นโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาและลงมติว่า การวางนโยบายและแผนวิจัย
ส่วนรวมเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นหน้าที่ร่วมกันของส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจะท าเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดวงเงินงบประมาณประจ าปี และ การพิจารณาโครงการและแผนงานวิจัยเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานวิจัยส่วนรวม ให้เป็นหน้าที่ของ วช. โดยให้พิจารณาในทางที่ไม่ให้เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงานวิจัยทั่ว ๆ ไป และให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ถือปฏิบัติต่อไป  
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ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/ 2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ โดยรัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และเน้นการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ 
สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจ าเป็นต้องบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศให้ตรงตามความต้องการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อน และสามารถผลักดันให้มีการ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้มี “สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” 
(นวนช.) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วม 

          สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่ในการก าหนดทิศทางและนโยบาย การ
ด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
ก าหนดแผนที่น าทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ยุทธศาสตร์รายสาขา และก ากับเร่งรัดให้มีการและแก้ไขโครงสร้างของหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบ
บูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทัง้ก าหนดระบบการติดตามและประเมินผลที่มีความต่อเนื่อง  

ดังนั้น ปัจจุบันการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน จึงด าเนินการในรูปแบบของ “การ 
จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  

 
2.2 แนวทางของส านักงบประมาณ  
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 23 กันยายน 

พ.ศ. 2559)  ได้ก าหนดให้มีงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ จ านวน 25 แผนงาน รายจ่าย
ส าหรับการวิจัย อยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา มาตราที่ 41 และต่อมา เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบและให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้แผนงานบูรณาการเรื่องส าคัญที่สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และ
นโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยใช้แผนบูรณาการเป็นกลไกการขับเคลื่อน และส่งเสริมให้กระทรวง 
หน่วยงานท างานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย มีตัวชี้วัดร่วมกัน บริหารแบบองค์รวม 
มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ (ส านักงบประมาณ, 2559) โดยเริ่มใช้ในการเสนอขอ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ส าหรับงบประมาณวิจัยจัดสรรงบประมาณภายใต้ “แผนงานบูรณาการ
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา” และได้มีการเปลี่ยนเป็น “แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” ใน
ภายหลัง  

  โดยแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่
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ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  ใช้แก้ปัญหา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างขีดความสามารถทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี
ฐานและสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เป็นรากฐานของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่เอ้ือต่อ
การวิจัยและนวัตกรรม มุ้งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และพัฒนาระบบวิจัย และนวัตกรรมให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (ส านักงบประมาณ, 2561) 

การเสนอของบประมาณส าหรับแผนงานบูรณการวิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดให้ส่วนงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ จัดท าแผนการปฏิบัติงานของแผนการใช้จ่ายงบประมาณจัดท าร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพ ซึ่งหมายถึง วช. และ สวทน. เพ่ือส่งให้ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบ 

  
2.3 ระบบประเมินผลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 เป็นระบบที่ พัฒนาจากการด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินผล

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนวิจัยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด าเนินการ
ระหว่าง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558- 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมี รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค   
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (ในขณะนั้น) เป็นหัวหน้าโครงการ นายสุภวัฒน์ โสวรรณี นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ 
และนางสาวปัญจีรา ศุภดล เป็นทีมวิจัย รายงานการวิจัยแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2549 วัตถุประสงค์ของ
โครงการ เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบประเมินโครงการวิจัยที่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ผลการด าเนินงานวิจัยได้ระบบประเมินผลโครงการวิจัย ที่ได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งรูปแบบของระบบประเมินผลโครงการวิจัย
ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรประกอบด้วยการประเมิน 3 ระยะ คือ การประเมิน
ช่วงก่อนด าเนินโครงการ การประเมินช่วงระหว่างการด าเนินโครงการ และการประเมินในช่วงสิ้นสุดการ
ด าเนินโครงการ โดยผู้ประเมินนั้น จะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ/หรือกองบรรณาธิการงานวิจัย 
ของมหาวิทยาลัย  

 ส าหรับการประเมินช่วงก่อนการด าเนินโครงการหรือการประเมินต้นทาง เป็นการประเมิน
ข้อเสนอโครงการ โดยเป็นการประเมินจากเอกสาร และการน าเสนอด้วยวาจาประกอบกัน ประเด็นการ
ประเมินในช่วงนี้จะเน้น 3 ด้าน คือ ความส าคัญของข้อเสนอโครงการ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้  
ซึ่งเป็นแนวทางท่ีน ามาใช้ในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย แสดงตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
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ภาพที่  1 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ตามแผนการ
ด าเนินงาน
ของข้อเสนอ 

มาตรการสนบัสนนุ 
- การก าหนดประเด็น/โจทย์วิจัย 
- เวทีพัฒนาขอ้เสนอโครงการ 
- ระบบพี่เลี้ยง 

นักวิจัยจัดท าข้อเสนอโครงการ 

พัฒนา/ปรับปรุง 

ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ / REB 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

มาตรการสนบัสนนุ 
- ระบบพี่เลี้ยง 

ลงนามในสญัญา/อนุมัติเงินงวดที ่1 

แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ / REB 

ผ่าน 

นักวิจัยด าเนินการ 

นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า 

อนุมัติงวดที่ 2/ด าเนินการ 

รายงานในระบบ NRPM 

การน าเสนอด้วยวาจา 

ตรวจเยี่ยม 

ไม่ผ่าน 

มาตรการสนบัสนนุ 
- รางวัล 
- การเผยแพร/่ตีพิมพ ์
- การเช่ือมต่อธุรกิจ 

(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ ์

ปรับปรงุ 

ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ / REB 

ผ่าน 

เอกสาร (3 ชุด) 

ส่งรายงานฉบบัสมบรูณแ์ละอนุมตัิเงินงวดท่ี 3 

น าเสนอ (มหาวิทยาลัย) 

ยุติโครงการ 

ไม่ผ่าน 

- รายงาน 7 เล่ม 
- แผ่น CD 7 แผ่น 

กรณีโครงการเกี่ยวกับมนุษย์ สัตว์
และความปลอดภัยทางชีวภาพ 

กระบวนการพิจารณารับรอง
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ สัตว์ทดลอง และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

อนุมัติใบรับรอง 

ระยะที ่1 ก่อนด าเนินการ 

ระยะที ่2 ระหว่างด าเนินการ 

ระยะที ่3 สิ้นสุดการด าเนินการ 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
การเสนอขอทุนวิจัย มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบ่งตามแหล่งทุนวิจัยภายใน คือ 

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และแหล่งทุนภายนอก เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ เพราะการ
เสนอขอทุนวิจัยในแต่ละแหล่งทุนมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงขอแบ่งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
และวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ลักษณะงาน  
2. วิธีการปฏิบัติงาน 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยภายนอก 

4. เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

1. ลักษณะงาน 
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ 

สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ในการเสนอขอทุนวิจัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
1.1 การเสนอขอทุนวิจัย แบ่งเป็น  
     1.1.1 ทุนวิจัยภายใน ปฏบิัติงาน ดังนี้ 
  (1) วางแผนเพื่อจัดท าประกาศการเสนอขอทุนวิจัย 
  (2) ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
  (3) ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า 
  (4) ตรวจสอบข้อมูลการเสนอขอทุนวิจัย 
  (5) จัดท าข้อมูลด้านแผนและงบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา 
  (6) ส่งข้อมูลด้านแผนและงบประมาณให้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กอง

แผนงาน หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
1.1.2 ทุนวิจัยภายนอก 

 (1) ประชาสัมพันธ์ประกาศการเสนอขอทุนวิจัย 
 (2) ให้ค าปรึกษา และแนะน า 
 (3) ตรวจสอบข้อมูลการเสนอขอทุนวิจัยตามเงื่อนไขประกาศ 
 (4) ส่งข้อเสนอโครงการให้แหล่งทุนวิจัยภายนอก 

  (5) แจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัย  
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  (6) ประสานการจัดท าสัญญารับทุนวิจัย 
 
2. วิธีการปฏิบตัิงาน 

2.1 วิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
 เป็นการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 เป้าหมาย คือ 
        เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 

 
ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยาย “นโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการวจิัย ประจ าปีงบประมาณ 2563”   
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ภาพที่ 2 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
 

ส าหรับทุนวิจัยจะเสนอขอเฉพาะเป้าหมายที่ 1,2 และ 3 โดยจะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้หน่วยงาน
เจ้าภาพ ผ่านทางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ หรือที่เรียกว่า “NRMS”  ซึ่งจะด าเนินการ
ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ ช่วงเวลาที่หน่วยงานเจ้าภาพแจ้งแนวทางการด าเนินงาน และปฏิทินค าขอ
งบประมาณ คือ ต้นเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี ส าหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเริ่ม
ด าเนินการเตรียมการเพ่ือจัดท าประกาศการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้เร็วขึ้นเป็นช่วงเดือนมิถุนายนถึง
กลางเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือให้นักวิจัยได้มีโอกาสในการพัฒนา และแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยให้
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สมบูรณ์ก่อนส่ง วช. และจะทราบผลการพิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีกลั่นกรองเบื้องต้น (Pre-ceiling) จาก
หน่วยงานเจ้าภาพในเดือนธันวาคมของปีที่ส่งข้อเสนอโครงการ จากนั้นหน่วยงานจะจัดเตรียมเอกสารเพ่ือ
ใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณโดยมีก าหนดส่งในเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป และช่วงเดือนสิงหาคมจะ
เป็นช่วงการเข้าชี้แจงงบประมาณที่เสนอขอ และจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม การเชื่อมโยงของแต่ละ
หน่วยงานในการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ดังภาพที่ 3 และปฏิทินการด าเนินงานของหน่วยงาน
เจ้าภาพ ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 การเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงานในการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

 
ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยาย “นโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการวจิัย ประจ าปีงบประมาณ 2563”   
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ภาพที่ 4 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเจ้าภาพ 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการวิจัยและนวตักรรม  

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส านักงบประมาณ 

กองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบด ี
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      จากปฏิทินการด าเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพ จึงได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
(1) ออกประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
(2) รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยจากส่วนราชการภายในให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน  
(3) รวบรวม สรุปผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัยพิจารณาเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ 
(4) จัดท าเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณส่งให้ วช. ตามก าหนด  และส่งข้อมูลให้

กองแผนงานตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด 
(5) แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยทราบเพ่ือให้นักวิจัยได้ยืนยันการ

ด าเนินงานตามวงเงินการจัดสรรเบื้องต้น (Pre-ceiling) ภายหลังเมื่อทราบผลการพิจารณาจากหน่วยงาน
เจ้าภาพ และวงเงินจากส านักงบประมาณ 

(6) จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณตามแบบฟอร์มของส านักงบประมาณ ตามผล
การพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น (Pre-ceiling) ส่งให้กองแผนงานจัดท าเอกสารจัดส่งส านักงบประมาณ และ
หน่วยงานเจ้าภาพ 

(7) จัดท าร่างจัดสรรทุนวิจัยเมื่อทราบกรอบวงเงินที่กองแผนงานได้รับแจ้งจากส านัก
งบประมาณแล้ว 

(8) สรุปการจัดสรรทุนวิจัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
(9) แจ้งจัดสรรทุนวิจัยให้หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยทราบ และให้นักวิจัยพิจารณายืนยัน

การด าเนินงานตามที่รับจัดสรร 
(10) รวบรวมผลการพิจารณายืนยันการด าเนินงานรายงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ

สังคม และกองแผนงานเพื่อเสนอขออนุมัติแผนรายจ่ายประจ าปี 
(11) เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ ภายหลังจากแผนรายจ่ายประจ าปีอนุมัติ

แล้ว  
(12) แจ้งข้อมูลการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินให้เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลทราบ

เพ่ือจัดท าสัญญารับทุน และสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดให้คณะต้นสังกัดนักวิจัยและกองคลังทราบ 
2.2  วิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

(1) ออกประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
(2) รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยจากคณะให้ผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการงานวิจัย

ประเมิน  
(3) รวบรวมผลการประเมินเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
(4) แจ้งผลการประเมินให้คณะต้นสังกัดของนักวิจัยทราบ หากมีข้อแก้ไข 
(5) รวมรวมข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับแก้ไข) เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ  
(6) แจ้งอนุมัติโครงการให้เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลทราบเพ่ือจัดท าสัญญารับทุน แจ้งต้น

สังกัดนักวิจัยทราบเพ่ือมาลงนามในสัญญารับทุนวิจัย และแจ้งกองคลังทราบเพ่ือการประสานงานในการ
เบิกจ่ายเงิน 
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2.3  วิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยภายนอก 
 (1) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 
 (2) รวบรวมตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบอ านาจพิจารณาลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัย 
 (3) ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารประกอบ (หากมี) ให้แหล่งทุน หรือส่งกลับนักวิจัย
เพ่ือด าเนินการตามประสงค์ 
 (4) แจ้งผลประเมินให้ต้นสังกัดของนักวิจัยทราบ หากมีสัญญารับทุนให้นักวิจัยลงนาม แล้วจึง
เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบอ านาจพิจารณาลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัย 
 (5) เอกสารที่ลงนามแล้วจัดส่งสัญญาให้กับแหล่งทุน 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มีดังนี้ 
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดท าร่างประกาศ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ 
พิจารณา

จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติและประกาศเพื่อเสนออธิการบดี

อธิการบดีพิจารณา

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ประกาศ

รวบรวม ตรวจสอบ เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมพิจารณา

รวบรวมผลการประเมิน และจัดท าร่างจัดล าดับความส าคัญ 

เรียงล าดับความส าคัญข้อเสนอโครงการวิจัยตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ 
จัดท าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในNRMS 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ พิจารณา

ส่ง วช. และสรุปข้อมูลให้กองแผนงาน 

นักวิจัยด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย
และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยรวบรวมส่งตามก าหนดเวลา

เห็นชอบ

เห็นชอบ

กรณีส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ แก้ไข

แก้ไขไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ แก้ไข

รวบรวม สรุปรายช่ือ
โครงการวิจัย 

และงบประมาณ
แจ้งวงเงินเสนอขอเบ้ืองต้นให้

กองแผนงาน

กรณีให้แจ้งวงเงินเบื้องต้น

 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
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รายละเอียดการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  

(1) จัดท า(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
รายละเอียดที่ควรปรากฏในประกาศ คือ  

 ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน 
 วงเงินงบประมาณการวิจัย  
 คุณสมบัติผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัย 
 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
 หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 การแจ้งผลการประเมินและการจัดสรรทุนวิจัย 

ตัวอย่างประกาศตามภาคผนวก ก เอกสารที่ต้องแนบตามประกาศ ประกอบด้วย เกณฑ์การตั้ง
งบประมาณ ปฏิทินการด าเนินงาน  แบบฟอร์มการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

 ส าหรับแบบฟอร์มการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นการสรุปข้อมูลจากแนวทางการประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจัย ทีม่หาวิทยาลัยใช้ตามคู่มือการประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ผ่านมา โดยมีการปรับสัดส่วนการ
ประเมินให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
    1) ความสอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในประกาศฯ (20 คะแนน)   

                 2) คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  (80  คะแนน)  
          ก. ปัจจัยการวิจัย (input) (25 คะแนน)  

ข. กระบวนการวิจัย (process) (25คะแนน)  
          ง. ผลผลิตการวิจัย (output) (30 คะแนน) 

ปฏิทินการด าเนินงาน  ประกอบด้วย ระยะเวลา กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การตั้ง
งบประมาณจะแยกรายการให้เห็นชัดเจนเป็นหมวดรายจ่าย และเป็นรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มักจะก าหนด
ในโครงการวิจัย การก าหนดวงเงินก าหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2549 (ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2549) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549)  

ส าหรับแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จะต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศ เนื่องจากบางปีอาจจะมีการก าหนดค่าคะแนนหรือวิธีการประเมิน
ใหม่  

(2) น าร่างประกาศเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพ่ือพิจารณาร่างประกาศ เมื่อที่
ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศจึงจัดท าบันทึกข้อความน าเรียนอธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศ
เรียน ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าส านักงาน  
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(3) ประชาสัมพันธ์การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินหลังจากที่อธิการบดีลงนามแล้ว โดย
จัดท าบันทกึข้อความแจ้งส่วนงานราชการภายในทราบ และประชาสัมพันธ์รวมทั้งจัดท าลิงค์เอกสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประกาศทั้งหมดทางเว็บไซต์ของของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Facebook ของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และกลุ่มอีเมลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ubustaff@ubu.ac.th 

(4) เมื่อต้นสังกัดนักวิจัยจัดส่งเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินตาม
ก าหนดเวลาแล้วจะด าเนินการดังนี้  

     (4.1) กรณีจัดส่งค าขอเบื้องต้น ซึ่งกองแผนงานก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
แจ้งกรอบงบประมาณที่จะเสนอขอให้ทราบในช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่จัดท าค าขอ เพ่ือแจ้งคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบในเบื้องต้น โดยจะ
ส่งรายชื่อโครงการวิจัย งบประมาณในแต่ละเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

(4.2) กรณีจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะท าการตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสาร ดังนี้ 

 (4.2.1) ความครบถ้วนของเอกสาร 
- แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย (บช-3-มอบ. เป็นแบบบัญชีรายชื่อ

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับใช้จาก บช-3 ของ วช. โดยจะตัดในส่วนของผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้และสรุปผล
การประเมินออก เพ่ือให้สะดวกแก่ผู้ประสานวิจัยคณะลดภาระงาน และสะดวกในการจัดการของเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง) โดยจะให้เรียงล าดับของข้อเสนอโครงการวิจัยตามกลุ่มสาขาเพ่ือสะดวกในการเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 1 ชุด แบบฟอร์มตามภาคผนวก ข ข้อควรระวัง ควรแจ้งผู้ประสานงานคณะให้ส่ง
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้ประเมินแต่ละโครงการส่งทางอีเมลเท่านั้น ไม่เปิดเผยรายช่ือผู้ประเมิน 

- ข้อเสนอโครงการวิจัย อย่างน้อย 3 ชุด เพ่ือส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคนละ     
1 ชุด และอีก 1 ชุดเพ่ือเป็นต้นฉบับในการส าเนาส่งให้ วช. ท าให้ลดเวลาในการจัดการเอกสาร จ านวนการ
ส่งเอกสารสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น  

- แผ่นบันทึกข้อมูล หรือการส่งไฟล์ในอีเมล 
- จ านวนโครงการวิจัยใน NRMS ครบตามที่ระบุในแบบ บช-3-มอบ. ตัวอย่าง

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (ตามภาคผนวก ข) ชุดโครงการ และแผนบูรณาการ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่
เป็น Template และสามารถใช้อัพโหลดเข้า NRMS ได้โดยนักวิจัยไม่ต้องกรอกข้อมูลโครงการในระบบอีก
ครั้ง เริ่มใช้ในการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2561 ส าหรับบฟอร์มแผนบูรณาการ
เริ่มใช้ในการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2562 

(4.2.2) ตรวจสอบคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ในการ
ตรวจสอบการผ่านประเมินงานของหัวหน้าโครงการจะท าบันทึกข้อความเพ่ือขอข้อมูลที่กองการเจ้าหน้าที่ 
การตรวจหัวหน้าโครงการค้างส่งผลงานวิจัยจะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย 
เนื่องจาก วช. จะไม่พิจารณาตรวจสอบและประเมินผลการเสนอของบประมาณของนักวิจัยที่เป็นหัวหน้า
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โครงการวิจัย/ผู้อ านวยการชุดโครงการ ที่ติดค้างการส่งรายงานใน NRMS เช่น การเสนอขอทุนวิจัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่ค้างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 
2551-2558 กรณีเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่ติดค้างรายงานทางการเงิน จะตรวจสอบจากรายงาน
การเงินของกองคลัง  

(4.2.3) ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยว่าเป็นการท าวิจัยในคน การเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลอง หรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพหรือไม่ หากเกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่ามีการยื่น
เสนอขออนุญาตจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากยังไม่ด าเนินการต้องแจ้งให้นักวิจัยและ            
ผู้ประสานงานวิจัยทราบเพ่ือด าเนินการเมื่อท าการตรวจสอบข้อมูลแล้ว หากมีกรณีใดที่ยังมีปัญหา หรือยัง
ไม่ครบถ้วนของข้อมูล จะต้องรีบประสานกับผู้ประสานงานวิจัย หรือนักวิจัยโดยตรง  

(5) ท าการจัดเรียงข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใส่รหัสของโครงการเพ่ือสะดวกในการเตรียม
เอกสารจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ต้นสังกัดของ
นักวิจัยเสนอรายชื่อ หากไม่มีหรือไม่ครบตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยก าหนด โดยปกติจะ
เสนอ 2-3 คน/โครงการ จะต้องท าการประสานกับผู้ประสานงานวิจัย หรืออาจจะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เองโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญตามสาขา และเพ่ือความรวดเร็วในการหาผู้ทรงคุณวุฒิจะค้นรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขา การด าเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก าหนดจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน 3 คนต่อ 1 โครงการ/
ชุดโครงการ โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คนก่อน หากมีผลการพิจารณาขัดแย้ง จึงจะส่งให้อีก 1 คน
พิจารณา 

     เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วท าการสรุปข้อมูลจ านวนโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัยแยกรายคณะ 
และบัญชีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ
สังคม ผ่านหัวหน้าส านักงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(6) เมื่อได้รับความเห็นชอบจะท าการประสานเพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิทางอีเมลก่อน 
หากผู้ทรงคุณวุฒิยินดีให้ความอนุเคราะห์จึงจัดท าและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์อย่างเป็นทางการ  
ระยะเวลาในการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 20 วันและอาจจะส่งให้ทางอีเมลด้วยหาก
ผู้ทรงคุณวุฒิยินดีพิจารณาจากไฟล์เพื่อความรวดเร็ว 

 เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย หนังสือขอความอนุเคราะห์ ข้อเสนอโครงการวิจัย 
และแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย  

 เทคนิคในการจัดการเอกสารจ านวนมาก เนื่องจากข้อเสนอโครงการวิจัย 1 เรื่องต้องส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 คน โดยเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ในการเสนอของทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มีการส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย 78 โครงการ/ปี การใส่หมายเลขล าดับของผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุมหัว
กระดาษหนังสือขอความอนุเคราะห์ และป้ายที่อยู่ของผู้ทรงคุณวุฒิจะท าให้สามารถจัดเรียงเอกสารได้เร็ว
ขึ้นและลดความเสี่ยงการจัดเอกสารผิด ตัวอย่างการใส่เลขที่หัวหนังสือ 1 (1,6) เลขตัวแรกคือ ล าดับของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ประเมินโครงการล าดับที่ 1 และ 6 เป็นต้น 
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(7) ท าการตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยใน NRMS ระหว่างรอผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยมีหัวข้อที่จะตรวจสอบใน NRMS ดังนี้ 

(7.1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ หัวข้อ กลุ่ม ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
(7.2) งบประมาณ 
(7.3) คณะผู้วิจัย 
(7.4) ไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

 (8) รวบรวมและติดตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการประเมินที่ได้จะเป็นค่าคะแนน
และข้อเสนอแนะ ค่าคะแนนน ามาหาค่าเฉลี่ย และบันทึกข้อเสนอแนะรายโครงการเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาการจัดล าดับความส าคัญ การจัดการข้อมูลใช้โปรแกรม Microsoft Excel  

     เมื่อรวบรวมผลการประเมินได้ครบถ้วน หรือตามเงื่อนไขของเวลา จัดท าร่างการจัดล าดับ
ความส าคัญข้อเสนอโครงการวิจัย โดยจัดเรียงตามค่าคะแนน แยกตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ น าเรียนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าส านักงาน พิจารณา 

(9) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญข้อเสนอ
โครงการวิจัย เอกสารที่เตรียมเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา คือ บัญชีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่จัด
เรียงล าดับความส าคัญที่มีค่าคะแนนแสดง และต้องเตรียมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตอบข้อซักถาม
ของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย หากมีประเด็นสงสัย 

(10) กรอกล าดับความส าคัญข้อเสนอโครงการวิจัยใน NRMS ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย แล้วยืนยันส่งให้หัวหน้าส านักงานเพ่ือตรวจสอบและยืนยันส่งให้ วช. และจัดท าแผนความ
ต้องการภาพรวมงานวิจัยของของหน่วยงาน (แบบ ว-6) ใน NRMS 

(11) จัดชุดเอกสารเพ่ือจัดส่ง วช. ประกอบด้วย หนังสือน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ข้อเสนอ
โครงการวิจัย (จ านวนตามที่ วช. ก าหนด) แบบสรุปค าของบประมาณแผนงานบูรณาการ (แบบ บวน. 1 
และ บวน. 2) ที่พิมพ์จาก NRMS 
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 (12) ด าเนินการจัดส่งเอกสารโดยบรรจุในกล่องที่เหมาะสม และจัดส่งที่กองกลาง เพ่ือให้งาน
ประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่กรุงเทพผู้น าส่ง วช. ต่อไป ทั้งนี้ ต้องแจ้งกับงานประสานงานให้
ทราบด้วย 

(13) สรุปข้อมูลการเสนอขอทุนวิจัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ด าเนินการต่อไป คือ กอง
แผนงาน เอกสารที่จัดส่งประกอบด้วย แบบ บวน. 1 และ บวน. 2 ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel  

(14) สรุปข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่งผลประเมิน คือ ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่
สังกัด จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ประเมิน และจ านวนเงิน ให้การเงินของส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ ด าเนินการยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือจ่ายค่าตอบแทน 

(15) จัดท าบันทึกข้อความ/หนังสือตอบขอบคุณและมอบค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  เอกสารที่
จัดส่ง ใบน าฝาก ใบส าคัญรับเงินที่มีชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ประเมิน และซอง
จดหมายตอบกลับพร้อมติดแสตมป์ (กรณีบุคคลภายนอก) เมื่อจัดส่งเอกสารแล้วส่งมอบข้อมูลให้การเงิน
ติดตามใบส าคัญรับเงินเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป  

(16) จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ตามแบบฟอร์มภาคผนวก ข ภายหลังที่ทราบผล
การพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น (Pre-ceiling) ให้กองแผนงานเพ่ือจัดท ารูปเล่มส่งส านักงบประมาณ และ
หน่วยงานเจ้าภาพ  

      ส่งที่ควรด าเนินการล่วงหน้าในการจัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ซึ่งจะต้อง
ส่งให้กองแผนงานในเดือนมิถุนายหรือเดือนกรกฎาคมของปีถัดไปจากปีที่เสนอขอ คือ การแตกตัวคูณ
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ซึ่งอาจจะใช้แบบฟอร์มเดิมของส านักงบประมาณในการด าเนินการรอ เพราะ
แบบฟอร์มค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี  

การแจ้งผลการประเมิน และจัดสรรทุนวิจัย ด าเนินการเมื่อ วช. ได้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว โดยปกติ วช.จะส่งหนังสือแจ้งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยทราบ และส านักงบประมาณ
จะแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กับกองแผนงานทราบ และเมื่อกองแผนงานแจ้งวงเงินงบประมาณแล้ว 
จะด าเนินการดังนี้  

(17)  เสนอหนังสือแจ้งผลการประเมินของ วช. หรือบันทึกข้อความแจ้งวงเงินงบประมาณของกอง
แผนงาน เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ ผ่านหัวหน้าส านักงานทราบผลการประเมิน  และน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทราบ 

(18) จัดท าสรุปการจัดสรรงบประมาณ แจ้งต้นสังกัดนักวิจัยทราบ เพ่ือยืนยันรับการจัดสรร
งบประมาณ เอกสารทีจ่ัดส่งแนบกับบันทึกข้อความ คือ  

- แบบสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แยกรายหน่วยงาน  
- แบบตอบรับการยืนยันเพื่อด าเนินงานวิจัย 1 โครงการ 1 ฉบับ  
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- แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ยืนยันการด าเนินงานวิจัยตามที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ
แผ่นดิน  

ข้อควรระวัง ด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ ตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้อง 
(19) จัดชุดเอกสารส่งหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการยืนยันด าเนินโครงการ

จะก าหนดไว้อย่างน้อย 15 วัน 
(20) รวบรวมข้อมูลการยืนยันด าเนินโครงการ โดยข้อมูลที่ต้องบันทึกประกอบด้วย ผลการยืนยัน 

(ยินดี หรือไม่ยินดีด าเนินโครงการวิจัย) รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ  สรุปครบถ้วนแล้วน าเรียนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าส านักงานพิจารณา และจัดส่งบัญชีรายชื่อโครงการวิจัยที่
ยืนยันการด าเนินงาน พร้อมวงเงินที่จัดสรรรายโครงการให้กองแผนงาน เพ่ือเสนออนุมัติแผนรายจ่าย
ประจ าป ี

(21) เมื่อแผนรายจ่ายประจ าปีอนุมัติแล้ว  
(21.1) จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนออธิการบดีอนุมัติทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
(21.2) แจ้งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลทราบ

เพ่ือจัดท าสัญญารับทุน  
(21.3) จัดท าบันทึกข้อความแจ้งการอนุมัติทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และให้นักวิจัยมาลง

นามในสัญญา 
(21.4) จัดท าบันทึกข้อความและสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดให้กองคลังและคณะทราบ เสนอรอง

อธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าส านักงาน พิจารณาและลงนามในบันทึกข้อความ 

 3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีการจัดสรร
และอนุมัติเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการวิจัย คือ ทุกนักวิจัยหน้าใหม่ ทุนวิจัยสถาบัน 

3.2.1 ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ เป็นทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี งบประมาณที่สนับสนุนขึ้นอยู่กับนโยบายด้านการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ  ระยะ
ด าเนินงานที่สนับสนุน คือ 12 เดือน  

3.2.2 ทุนวิจัยสถาบัน เป็นทุนเพ่ือศึกษาระบบการบริหารงาน หรือการด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณที่สนับสนุนขึ้นอยู่กับนโยบายด้านการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ  
ระยะด าเนินงานที่สนับสนุน คอื 12 เดือน 

 
ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
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 จัดท าร่างประกาศ ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามปฏิทินด าเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
พิจารณา

จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติและประกาศเพื่อเสนออธิการบดี

อธิการบดีพิจารณา

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ประกาศ

รวบรวม ตรวจสอบ เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
พิจารณา

สรุปข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง

นักวิจัยด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย
และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยรวบรวมส่งตามก าหนดเวลา

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

แก้ไข

แก้ไข

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมิน

ผ่าน ผ่านโดยมีเง่ือนไขให้แก้ไข ไม่ผ่าน

แจ้งนักวิจัยแก้ไข

จัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอขออนุมัติทุน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
และผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา

อธิการบดีพิจารณา

แจ้งนักวิจัยมาลงนามในสัญญา และกรอกข้อมูล
โครงการวิจัยในระบบ DRMS

ตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยใน
ระบบ DRMS

จัดท าหนังสือตอบขอบคุณและ
มอบค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

แจ้งนักวิจัยทราบแจ้งนักวิจัยทราบ

เห็นชอบ

อนุมัต ิ

 ให้แก้ไข

 ให้แก้ไข

รวบรวมผลการประเมิน

 ให้แก้ไข

 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดการปฏิบัติงานการเสนอขอทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
(1) จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนวิจัยสถาบัน ตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ตัวอย่างประกาศตามภาคผนวก ก 
(2) เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าส านักงานพิจารณาร่างประกาศ หาก

เห็นชอบร่างประกาศจึงจัดท าบันทึกข้อความน าเรียนอธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศ  
(3) ประชาสัมพันธ์การเสนอขอทุนวิจัย ผ่านทาง 1) บันทึกข้อความ 2) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย   

3) เว็บไซต์ของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของเอกสาร แบบฟอร์มให้
นั ก วิ จั ย  Download 4) Facebook ของส า นั ก ง านส่ ง เ ส ริ มบ ริ ห า ร ง านวิ จั ย ฯ  แล ะ  5) อี เ ม ล 
ubustaff@ubu.ac.th รวมทั้งของผู้ประสานงานวิจัยของส่วนงานราชการภายใน  

(4) ภายหลังวันปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยจากส่วนงานราชการ
ภายในแล้ว ท าการรวบรวม ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย โดยจะต้องตรวจสอบดังนี้ 

(4.1) ความครบถ้วนของเอกสารตามเงื่อนไขในประกาศ  
(4.2) คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ  ในส่วนการตรวจสอบการ

ผ่านประเมินงานของหัวหน้าโครงการจะท าบันทึกข้อความเพ่ือขอข้อมูลที่กองการเจ้าหน้าที่ กรณีเป็นลูกหนี้
จะท าการตรวจสอบจากรายงานการเงินของกองคลัง เมื่อท าการตรวจสอบข้อมูลแล้ว หากมีกรณีใดที่ยังมี
ปัญหา หรือยังไม่ครบถ้วนของข้อมูล จะประสานกับผู้ประสานงานวิจัยหรือนักวิจัยโดยตรง 

(4.3) ข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นการท าวิจัยในคน การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง หรือเกี่ยวข้องกับ
เชื้อโรค พิษจากสัตว์ หรือความปลอดภัยทางชีวภาพหรือไม่ หากเกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่ามีการยื่นเสนอ
ขออนุญาตจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากยังไม่ด าเนินการต้องแจ้งให้นักวิจัยและผู้ประสานงาน
วิจัยทราบเพื่อด าเนินการ 

(5) เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาจ านวน 2 คนต่อ 1 โครงการ ในการ
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าส านักงานพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  

(6) เมื่อได้รับความเห็นชอบจะท าการประสานเพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิทางอีเมลก่อน 
ภายหลังเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิยินดีให้ความอนุเคราะห์จึงจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ และส่งหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ ข้อเสนอโครงการวิจัย และแบบฟอร์มการประเมิน ให้อย่างเป็นทางการ ระยะเวลาในการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 15 วัน และอาจจะส่งให้ทางอีเมลด้วยหากผู้ทรงคุณวุฒิยินดีพิจารณา
จากไฟล์เพื่อความรวดเร็ว 

(7) รวบรวมและติดตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผลการประเมินที่ได้จะเป็นค่าคะแนน
และข้อเสนอแนะ ซึ่งคะแนนที่ผ่านการประเมินเห็นควรสนับสนุน คือ 60 คะแนนขึ้นไป  น าคะแนนมาหา
ค่าเฉลี่ย สรุปข้อเสนอแนะในแบบฟอร์มแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย ตัวอย่างตามภาคผนวก ข เพ่ือ
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าส านักงานพิจารณา และอาจน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย กรณีท่ีมีข้อสงสัย มีปัญหา 
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(8) จัดท าบันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยทราบ โดยผลการ
ประเมิน คือ  

- ผ่าน สามารถใช้ข้อเสนอโครงการวิจัยเสนออธิการบดีอนุมัติได้ 
- ผ่านแบบมีเงื่อนไขให้แก้ไข ภายหลังทราบผลผู้ขอทุนจะต้องแก้ไขภายใน 7 วัน แล้วข้อเสนอ

โครงการวิจัยฉบับแก้ไขให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาอีกครั้ง   
- ไม่ผ่าน การแจ้งผลกลับจะใช้วิธีปกปิดเอกสาร โดยใส่ผลการพิจารณาในซอง 
กรณีผ่าน หรือผ่านแบบมีเงื่อนไขให้แก้ไข สามารถระบุผลในบันทึกข้อความได้ แต่หากเป็นกรณี

ไม่ผ่าน จะหลีกเลี่ยงการระบุผลในบันทึกข้อความโดยจะให้ดูผลการประเมินในแบบฟอร์มแจ้งผลการ
พิจารณาโครงการวิจัยแทน  

(9) เมื่อนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไขแล้ว จะต้องตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และน าเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าส านักงานพิจารณา การ
แก้ไข หากเห็นชอบจึงจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนออธิการบดีอนุมัติทุน 

(10) จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติทุน เอกสารแนบการเสนอเรื่อง คือ 
ผลการประเมินและข้อเสนอโครงการวิจัย 

(11) จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือแจ้งผลการอนุมัติทุนให้นักวิจัยทราบผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของ
นักวิจัย โดยจะแจ้งให้นักวิจัยมาลงนามในสัญญารับทุน และให้นักวิจัยเข้าไปบันทึกรายละเอียดข้อเสนอ
โครงการวิจัยใน DRMS (มหาวิทยาลัยเริ่มใช้ DRMS ในการบริหารจัดการทุนวิจัยหน้าใหม่ และทุนวิจัย
สถาบันในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560) โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะต้องเข้าไปประกาศรับ
สมัครทุนใน DRMS เป็นการเปิดระบบให้เข้าไปบันทึกข้อมูลได้ โดยด าเนินการตามภาพที่ 8 และ 9 จากนั้น 
ระบุรายละเอียดในการประกาศทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยใน  DRMS ตามภาคผนวก ข และส่งข้อมูล
ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทราบเพ่ือจัดท าสัญญารับทุน และเพ่ือ
ติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งต้องส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ และกองคลังทราบ เพ่ือการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยต่อไป  

 
ภาพที่ 8 หน้าจอการเข้า DRMS ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ภาพที่ 9  วิธีการประกาศทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยใน DRMS 
(12) ท าการตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยใน DRMS ภายหลังที่นักวิจัยกรอกข้อมูลตามก าหนด

แล้ว โดยจะต้องตรวจสอบให้ข้อมูลถูกต้องตรงกันระหว่างข้อมูลใน DRMS และข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งจะ
มี 5 ประเด็นหลัก คือ 

(12.1) ข้อมูลโครงการวิจัย ประกอบด้วย ที่มาความส าคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ
วิจัย ระยะเวลา แผนการด าเนินงาน  

(12.2) ข้อมูลนักวิจัย 
(12.3) งบประมาณ 
(12.4) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
(12.5) ไฟล์แนบ 

      เมื่อท าการตรวจสอบข้อมูลใน DRMS ครบถ้วนแล้วจะสิ้นสุดการปฏิบัติงานเสนอขอทุนวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย ส าหรับช่วงระหว่างการด าเนินโครงการและสิ้นสุดโครงการจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ติดตามและประเมินผลรับผิดชอบต่อไป 

 (13) สรุปข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่งผลประเมิน คือ ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่
สังกัด จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ประเมิน และจ านวนเงิน ให้การเงินของส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ ด าเนินการยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือจ่ายค่าตอบแทน 

(14) จัดท าบันทึกข้อความ/หนังสือตอบขอบคุณและมอบค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  เอกสารที่
จัดส่ง ใบน าฝาก ใบส าคัญรับเงินที่ระบุชื่อโครงการที่ประเมิน และซองจดหมายตอบกลับพร้อมติดแสตมป์ 
(กรณีบุคคลภายนอก) เมื่อจัดส่งเอกสารแล้วส่งมอบข้อมูลให้การเงินติดตามใบส าคัญรับเงินเพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่ายต่อไป 
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 3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสนอขอทุนวิจัยภายนอก 
การเสนอขอทุนวิจัยภายนอกนั้น นักวิจัยมักจะได้รับทราบการประชาสัมพันธ์จากแหล่งทุน

หรือจากมหาวิทยาลัย เมื่อนักวิจัยประสงค์จะส่งข้อเสนอนักวิจัยจะดูเงื่อนไขของแหล่งทุน หากระบุให้
ผู้บังคับบัญชาระดับกรมขึ้นไปลงนามหมายถึงอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม นักวิจัยจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
เพ่ือให้ออกบันทึกข้อความเพ่ือเสนออธิการบดีหรือรอง/ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามในข้อเสนอ
โครงการวิจัย ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมจะเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจโดยส่วนใหญ่  

ข้อควรระวัง ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจให้รอง/ผู้ช่วยอธิกำรบดีเป็นผู้ลงนำมในข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยเป็นลำยลักษณ์อักษรเท่ำนั้น จึงจะเสนอให้ปฏิบัติรำชกำรแทนได้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
เสนอขอทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก เฉพาะกรณีที่นักวิจัยต้องเสนอให้อธิการบดีลงนามเห็นชอบในการส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัย มีดังนี ้

(1) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ในกรณีที่แหล่งทุนได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนมายัง
มหาวิทยาลัย จะท าการเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าส านักงานทราบและ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนงานราชการภายในที่เกี่ยวข้องกับกรอบประเด็น
ของการวิจัย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของกลุ่ม
อาจารย์แต่ละคณะ  

(2) เมื่อนักวิจัยจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วเสร็จ หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยจะเป็นผู้
รวบรวมและจัดท าบันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือ
เสนอผู้บริหารลงนาม ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อธิการบดีได้มอบอ านาจให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคม เป็นผู้ลงนามเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อได้รับบันทึกข้อความแล้วจะ
เกษียนหนังสือและจะจัดท าหนังสือน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
ลงนามพร้อมกัน เป็นการลดขั้นตอนและเวลาในการเสนอหนังสือน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายหลัง
เห็นชอบแล้ว 

(3) กรณีข้อเสนอโครงการวิจัยได้รับความเห็นชอบแล้ว จะด าเนินการได้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1  
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส่งเอกสารให้กับแหล่งทุน ในกรณีนี้ใช้เมื่อนักวิจัยได้ส่งเอกสารมา
ครบถ้วน หรือได้แจ้งความประสงค์ให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดส่งให้ หรือแบบที่ 2 ส่งกลับ
ให้กับนักวิจัยเนื่องจากบางแหล่งทุนนักวิจัยจะต้องน าไปกรอกข้อมูลในระบบการเสนอขอทุนวิจัยของแหล่ง
ทุน หรือต้องน าไปให้ผู้ร่วมทีมวิจัย/ที่ปรึกษาลงนามมักเป็นกรณีที่ทีมวิจัยอยู่ต่างมหาวิทยาลัยหรือเวลา
กระชั้น กรณีนี้นักวิจัยจะเป็นผู้จัดส่งให้แหล่งทุนเอง 

ข้อควรระวังในการเสนอขอทุนวิจัยภายนอก คือ ต้องตรวจสอบวันสิ้นสุดกำรส่งข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยทุกครั้งก่อนเสนอเรื่อง ด้วยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีอยู่ต่ำงจังหวัดกำรด ำเนินงำนควรจะให้
แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วัน เพ่ือให้มีระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรและน ำส่งทำง
ไปรษณีย์ได้ทันเวลำ รวมทั้งกำรเสนอให้ผู้บริหำรลงนำมในข้อเสนอโครงกำรวิจัย จะต้องมี index เพ่ือชี้จุด
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ลงนำมและต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนส่งคืนนักวิจัยว่ำผู้บริหำรได้ลงนำมครบทุกจุดแล้ว และต้องติดตำมกำร
เสนอเรื่องเพ่ือให้นักวิจัยสำมำรถส่งแหล่งทุนได้ทันเวลำ  

ภายหลังจากที่ได้ส่งเสนอขอทุนวิจัยภายนอกแล้ว การด าเนินการเมื่อแหล่งทุนได้ประเมิน
และแจ้งผลพร้อมส่งสัญญารับทุนเพ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยลงนามในสัญญารับทุน มี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

กรณีด าเนินงานปกติโดยอธิการบดีลงนาม 
(1) รับหนังสือและเสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พิจารณาลง

นามในสัญญารับทุน   
(2) ส าเนาเอกสารน าส่งเก็บเป็นหลักฐาน และส่งเอกสารกลับให้แหล่งทุน ในกรณีเมื่อเอกสาร

ลงนามครบถ้วน หรือส่งเอกสารกลับให้นักวิจัยกรณีนักวิจัยยังไม่ลงนามหรือมีบุคคลอ่ืนที่ต้องลงนามเพ่ิมเติม 
เช่น ที่ปรึกษา ผู้ร่วมโครงการ พยาน หรือนักวิจัยประสงค์จะส่งให้แหล่งทุนเอง  

ข้อควรปฏิบัติ จะต้องมี index ชี้จุดลงนำมทุกจุด และต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนส่งเอกสำร
กลับให้แหล่งทุนหรือนักวิจัยว่ำลงนำมครบถ้วน รวมทั้งกำรประทับตรำมหำวิทยำลัย (ในกรณีที่แหล่งทุน
ระบุให้ประทับตรำ) และเอกสำรครบตำมเงื่อนไข  

เมื่อแหล่งทุนส่งสัญญารับทุนที่ลงนามครบถ้วนกลับให้มหาวิทยาลัยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
จะส่งสัญญารับทุนให้เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลเป็นผู้ด าเนินการต่อ 
 กรณีนักวิจัยประสงค์ขอรับมอบอ านาจในการลงนามในสัญญา หรือขอรับมอบอ านาจในการ
ดูแล ก ากับ อนุมัติเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการที่ตนได้รับอนุมัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะอยู่ที่หน่วยงานต้น
สังกัดของนักวิจัย ซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้นักวิจัยได้รับทราบข้อมูล ดังนี้ 

(1) นักวิจัยท าบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ในการขอรับมอบอ านาจ พร้อมแสดงความ
รับผิดชอบตามขอบข่ายของการด าเนินงานภายใต้โครงการวิจัยของตนเองให้คณบดีทราบ   

(2) หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติมอบอ านาจ 
พร้อมแนบหนังสือแจ้งอนุมัติทุน สัญญารับทุนของแหล่งทุน และส าเนาบัตรข้าราชการ/ประชาชนของ
นักวิจัย เสนอคณบดีพิจารณา ส่งส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี พิจารณาด าเนินการ
จัดท าหนังสือมอบอ านาจ และหนังสือรับรอง ให้กับนักวิจัยก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

(3) ภายหลังได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีแล้ว นักวิจัยสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้ขอบเขต
การรับมอบอ านาจ และให้ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้แหล่งทุนต่อไป 

การด าเนินงานในกรณีขอรับมอบอ านาจนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะรับทราบ
ภายหลังเมื่อแหล่งทุนได้ส่งสัญญารับทุนที่ลงนามเรียบร้อยให้มหาวิทยาลัย ซึ่งส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ โดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลเป็นผู้ด าเนินการต่อ 

ข้อควรปฏิบัติ นักวิจัยควรแนบส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร/ประชำชนไปพร้อมกับกำรขออนุมัติ
มอบอ ำนำจเพื่อให้นิติกรได้จัดเตรียมเอกสำรได้เร็วยิ่งขึ้น  

4. เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 4.1 ทักษะความรู้ความสามารถที่พึงมี 
 ความรู้ความสามารถ และทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานในการเสนอขอทุนวิจัยพึงมี ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดสมรรนะ 
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ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 กันายน พ.ศ. 2556 คือ  

4.1.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(1) การคิดวิเคราะห์ 
(2) การมองภาพองค์รวม 
(3) การสร้างสรรค์ ท างานเชิงรุก 
(4) การสื่อสารจูงใจ 

4.1.2 ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
(1) ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
(2) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
(3) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
(4) ทักษะการค านวณ 
(5) ทักษะการจัดการข้อมูล 

4.2 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
(1) ยิ้มแย้มกับผู้รับบริการ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่สุภาพ และให้ความรู้สึกเป็นมิตร 
(2) มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในงานที่ปฏิบัติ สามารถให้ค าอธิบายที่ถูกต้อง เพ่ือให้

ผู้รับบริการมั่นใจว่าได้รับบริการที่มีคุณภาพ  
(3) มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง  
(4)  สามารถแก้ไขปัญหา ตอบค าถามหรือให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง 

ทันเวลา  
(5) ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการในมาตรฐานเดียวกัน 

4.3 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน   
 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเสนอขอทุนวิจัยให้สามารถด าเนินงานอย่างราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ ควรมีการด าเนินงานดังนี้ 
(1) มีการวางแผนงานการด าเนินงาน เนื่องจาการด าเนินงานมีเงื่อนไขของเวลาก าหนดไว้ หาก

ไม่มีการวางแผนการด าเนินงาน จะท าให้ระยะเวลาที่นักวิจัยจะพัฒนาหรือเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ
เวลาในการประเมินน้อยลง กรณีของการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย เมื่อใกล้ถึงระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ จะต้องเตรียมข้อมูลและปัญหา อุปสรรคของการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเสนอเพ่ือปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย พิจารณาเพื่อออกประกาศ 

(2) มีการด าเนินงานตามกระบวนการด้วยความโปร่งใส และด าเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ 
(3) มีการจัดการข้อมูล เอกสารอย่างเป็นระบบ  
(4) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามระยะเวลาและรายงานผู้บริหารทราบเป็น

ระยะ 
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4.4 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ผู้เขียนยึดหลักจรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่

ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 
2552 (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองการเจ้าหน้าที่,  2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรรยาบรรณต่อการ
ปฏิบัติงาน และหน่วยงาน ดังนี้  

ข้อ 1 ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ข้อ 2 พึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถทักษะในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

ข้อ 3 พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
ข้อ 4 พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 

ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
ข้อ 5 พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการอย่างเต็มที ่
ข้อ 6 พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิ

ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

 4.5 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
(1) การสื่อสาร ต้องท าความเข้าใจกับนักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัยคณะให้ชัดเจนถึงขั้นตอน

กระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และต้องด าเนินการตามมาตรฐานในการประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

(2) ต้องรักษาความลับของข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย ต้องไม่
เผยแพร่ข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องในกระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยทราบ  

(3) ไม่เปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยให้นักวิจัยทราบ ยกเว้น
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิยินดีให้เปิดเผย หรือในกรณีเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
โดยให้นักวิจัยมาน าเสนอโครงการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

(4) ต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขา หรืออาจมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่วิจัยได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม และต้องไม่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักวิจัยเป็นผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเฉพาะเป็นที่ปรึกษา หรือทีมวิจัย เพ่ือ
ป้องกันอคติและเป็นการรักษาความเที่ยงธรรม 

(5) ต้องตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยในกรณีที่นักวิจัยท าวิจัยเกี่ยวกับคน หรือสัตว์ ต้องมี
หนังสือรับรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย หรือหากยังไม่ได้รับใบรับรองต้อง
มีการระบุในข้อเสนอโครงการวิจัยว่าอยู่ในระหว่างการด าเนินงานและคาดว่าจะได้รับใบรับรองในเวลาใด 
เพ่ือให้นักวิจัยได้ด าเนินการตามมาตรฐานการวิจัย 
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(6) หากจะกระท าการแก้ไขข้อมูลส าคัญในข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
ของแหล่งทุน ต้องแจ้งให้นักวิจัยทราบเพ่ือพิจารณาในข้อแก้ไขที่จะด าเนินการ และต้องได้รับความเห็นชอบ
ก่อน 

4.6 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
แนวคิดในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการวัดผลของกิจกรรมที่จะท าให้ผู

บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้งานเกิดการพัฒนาปรับปรุงให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วิธีการติดตาม โดยส่วนใหญ่แล้วภายหลังจากมีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยแล้วจะมีการติดตาม
การด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) สอบถามไปยังผู้ประสานงานวิจัยของส่วนงานราชการภายใน ถึงข่าวการประชาสัมพันธ์ทุน 
โดยจะใช้วิธีการอีเมลแจ้งซ้ าอีกครั้ง และประกาศในสื่อออนไลน์ กลุ่มของผู้ประสานงานวิจัยคณะ 

(2) เมื่อจะสิ้นสุดระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะจะท าการสอบถามในอีเมล 
หรือในสื่อออนไลน์ถึงจ านวนที่คาดว่าจะส่ง และอาจจะมีรายชื่อของข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือจะได้เตรียม
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยรอ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะด าเนินการหลังจากท่ีผ่านการด าเนินงานครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะ
มีการสรุปผลรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย อย่างน้อย 2 ครั้ง ส าหรับทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน คือระยะที่มีการสรุปผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และระยะที่ทราบผล
การประเมินจาก วช. เพ่ือจัดสรรทุนวิจัย และประเมินวิธีการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป และทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะก่อนจะเสนอประกาศทุนวิจัยใน
ปีถัดไป 
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บทที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
 จากการปฏิบัติงานในการเสนอขอทุนวิจัย มีปัญหา อุปสรรค ที่ผู้เขียนได้พบ และจากข้อเสนอแนะ
ของนักวิจัย ดังนี้ 
 
1. ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.1 การส่งข้อเสนอโครงการวัยเพื่อขอทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก กระชั้นวันสุดท้ายของการปิด
รับสมัคร จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา สถิติของการการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก 
กระชั้นวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครมีเป็นจ านวนมาก และเกิดขึ้นเป็นประจ า ปัญหาหนึ่งเกิดจากนักวิจัยอาจจะ
รับทราบข่าวการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกล่าช้า หรือทราบเมื่อใกล้สิ้นสุดวันปิดรับสมัคร หรือไม่
สามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบบางรายการได้ล่วงหน้า เช่น การขอใบรับรองที่ปรึกษา การขอใบรับรองจาก
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ เป็นต้น ท าให้นักวิจัยมักจะส่งข้อเสนอโครงการให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
เพ่ือเสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยในวันสุดท้าย ซึ่ง
อาจจะเกิดความเสี่ยงหากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายไปราชการ 

1.2 การแจ้งแนวทางการจัดท าค าของงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ของหน่วยงานเจ้าภาพล่าช้า ซึ่งมักจะแจ้งในเดือนสิงหาคมของทุกปี และส่งค าขอในช่วงวันที่ 15 ตุลาคม ของทุก
ปี ซึ่งท าให้หน่วยงานขาดแนวทางในการเตรียมการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งหากรอการแจ้งแนวทางจาก
หน่วยงานเจ้าภาพ อาจจะท าให้มีระยะเวลาในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยน้อย 

1.3 การจัดท าสัญญารับทุนวิจัยภายนอก มีขั้นตอนที่จัดเตรียมเอกสารแตกต่างกัน เช่น บาง
แหล่งทุนก าหนดให้หัวหน้าโครงการวิจัยเปิดบัญชีในชื่อโครงการ แต่บางแหล่งทุนสามารถใช้บัญชีของ
มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งในกระบวนการของการเตรียมเอกสารหากเป็นการเปิดบัญชีในชื่อโครงการ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอธิการบดี ประกอบกับเอกสารต้องผ่านการตรวจสอบจากส านักงานกฎหมายและนิติการ 
ซึ่งอาจจะท าให้ไม่สามารถส่งสัญญาได้ทันตามก าหนด เป็นต้น 

2. แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

2.1. แนวทางแก้ไขปัญหาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยภายนอก กระชั้นวันสุดท้าย
ของการปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ควรเตรียมพร้อม ดังนี้ ในกรณีท่ีได้รับข่าวทุนวิจัยกระชั้น ให้ใช้วิธีการส่งข่าว
ทางอีเมล และทางสื่อออนไลน์ ต่าง ๆ ให้กับผู้ประสานงานวิจัยทราบ และแจ้งช่วงเวลาที่ควรจะจัดส่งให้
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือให้สามารถน าเสนออธิการบดี และผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจได้ 

2.2 แนวทางการจัดท าค าของงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้
นักวิจัยมีระยะเวลาในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ จะด าเนินการโดยใช้แนวทางและแผนงาน
บูรณาการของปีปัจจุบันในการด าเนินงานก่อน จากนั้นจึงท าการปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับแนวทางใหม่ เพ่ือให้
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นักวิจัยได้มีเวลาในการเขียนโครงการวิจัย และใช้เวลาในช่วงที่ประกาศแนวทางของเจ้าภาพในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย และกระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

 ทั้งนี้ สิ่งที่ส าคัญคือ การสร้างความเข้าใจ และการสื่อสารกับนักวิจัย โดยอาจจะจัดให้มีการ
ประชุมเพ่ือชี้แจงการเสนอขอทุนวิจัย การแจ้งข่าวให้นักวิจัยทราบเป็นระยะ  

2.3 แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดท าสัญญารับทุนวิจัยภายนอก ที่มีขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร
แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่จะต้องอ่านรายละเอียดของการจัดท าสัญญา หากพบข้อสงสัยจะต้องสอบถามไปยัง
เจ้าหน้าที่ของแหล่งทุนที่ระบุในหนังสือ และต้องศึกษาสัญญาให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ให้ข้อมูลแก่นิติกรของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การมอบอ านาจ การเปิดบัญชี เป็นต้น และควรจะท า
ขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละแหล่งทุนแจ้งเวียนให้นักวิจัย และผู้ประสานงานวิจัยทราบ 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

ด้วยการบริหารงานวิจัย ในการเสนอขอทุนวิจัยเป็นเรื่องที่ถูกก าหนดด้วยเงื่อนไขของเวลา และ
กฎเกณฑ์ของแหล่งทุนวิจัย ดังนั้นการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระบบของการ
บริหารงานควรพึงมี 

1. กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยที่สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และ
ต้องเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับนักวิจัยเพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. มีการวางแผน และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการติดตามประเมินและทบทวนวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบที่เหมาะกับบริบทของหน่วยงาน 

3. มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการประสานงานวิจัย หรือเรียกว่านักบริหาร
งานวิจัย เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงานระหว่างนักวิจัยและแหล่งทุน โดยเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และมีจรรยาบรรณ โดยเฉพาะในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากขึ้น เจ้าหน้าที่
ควรใส่ใจเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้สามารถให้ค าปรึกษา และวางแนวทางปฏิบัติได้
เหมาะสม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงก าหนดเกณฑ์การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ดังนี้  

ข้อ ๑ ลักษณะโครงการทีใ่ห้การสนับสนุน 
(๑.๑) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย  ดังนี้  

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
(๓) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
(๔) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 

  (๑.๒) เน้นการวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน ตามแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ดังต่อไปนี้  

(๑) เป้าหมายที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
(๒) เป้าหมายที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(๓) เป้าหมายที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

(๑.๓) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยมุ่งเป้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
(๒)  ธรรมาภิบาลทรัพยากรและการพัฒนาชายแดนในพ้ืนที่อีสานใต้ ชายแดนอีสาน 

และลุ่มน้ าโขง 
(๓) Smart city, Smart farm และ Big data 

   (๔) เกษตรอินทรีย์ 
(๕) การสร้าง... 



๒ 

(๕) การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากข้าวท้องถิ่น 
(๖) การพัฒนาโปรตีนจากแมลงแบบครบวงจร 
(๗) การพัฒนาสมุนไพรท้องถิ่น 
(๘) สุขภาพทางเลือก 
(๙) Platform ส าหรับผู้สูงอายุ 
(๑๐) การวิจัยเกี่ยวกับสมอง (Brain Science)  
(๑๑) พลังงาน  

ข้อ ๒ วงเงินงบประมาณการวิจัย  
(๒.๑) งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการ

ด าเนินงานวิจัย  
(๒.๒) เฉพาะโครงการเดี่ยว ก าหนดวงเงินงบด าเนินงานที่เสนอขอตามสาขา ดังนี้ 

  (๑) สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณไม่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการเดี่ยว 

  (๒) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท/
โครงการเดี่ยว 

(๒.๓) อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณ ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ 
ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัย 

  (๓.๑) ผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นผู้มีสถานภาพ ดังนี้ 
  (๑) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันหรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าในสังกัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผ่านการประเมินแล้ว  
(๒) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 

    (๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ท าวิจัย/ดูงาน เป็นระยะเวลา
ตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษา 

(๔)  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยฯ งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ สิ้นสุดถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๕)  ไม่เป็นผู้ค้างรายงานเอกสารทางการเงิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
คือ เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย สิ้นสุดถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๖)  ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดสัญญารับทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป 
(๗)  เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัย 

 
 
 

(๓.๒) ผู้อ านวยการ... 



๓ 

(๓.๒) ผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัยควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
(๑) ผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัยต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการวิจัย การบริหารการวิจัย

หรือการบริหารจัดการ และต้องเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย/เคยท าวิจัยที่แล้วเสร็จในประเด็นที่เสนอขอ 
(๒) มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ภูมิหลังและประสบการณ์ในสาขาการวิจัยที่เสนอ

ของบประมาณ  
(๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนรวมทั้ง

สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ  
  ทั้งนี้ คุณสมบัติข้อ ๓ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมจะพิจารณา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  
(๑) นักวิจัยจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ก าหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ http://www.ubu.ac.th/web/research 

(๒) ในกรณีโครงการเดี่ยว นักวิจัยสามารถเสนอขอได้ไม่เกินคนละ ๑ โครงการ 
(๓) นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ส่วนราชการภายในรวบรวมตรวจสอบและจัดส่ง

เอกสารให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
(๔) ก าหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามปฏิทินการด าเนินงาน ตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ 

  ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
    (๕.๑)  ใช้ระบบผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย   
  (๕.๒)  เกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นดังนี้ 

    (๑) ความสอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในประกาศฯ (๒๐ คะแนน)   
                 (๒) คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  (๘๐  คะแนน)  

          ก. ปัจจัยการวิจัย (input) (๒๕ คะแนน)  
ข. กระบวนการวิจัย (process) (๒๕ คะแนน)  

          ง. ผลผลิตการวิจัย (output) (๓๐ คะแนน) 
แบบฟอร์มการประเมินตามเอกสารแนบหมายเลข ๓   

  (๕.๓) การก าหนดเกรดของข้อเสนอโครงการวิจัยใช้เกณฑ์  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... 



๔ 

  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณเฉพาะข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่มีเกรด C  ขึ้นไปเท่านั้น 
   (๕.๔)  คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นผู้พิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญตามเป้าหมายแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินประกอบการ
พิจารณา  

 ข้อ ๖ การแจ้งผลการประเมินและการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
   (๖.๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะแจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเมื่อได้รับแจ้ง
จากหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
   (๖.๒) การจัดสรรงบประมาณการวิจัย  

  (๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณการวิจัยตามระบบงบประมาณ เมื่อ
ได้รับแจ้งกรอบวงเงินจากส านักงบประมาณแล้ว โดยจัดสรรให้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลประเมินเห็นควร 
“สนับสนุน” จากหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ตามการจัดล าดับความส าคัญในแต่ละ
เป้าหมายของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ส าหรับโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า ๑ ปี จะ
พิจารณาถึงผลส าเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้การสนับสนุน 

  (๒) มหาวิทยาลัยจะแจ้งการจัดสรรงบประมาณการวิจัยผ่านต้นสังกัดของหัวหน้า
โครงการเพื่อทราบ และเพ่ือพิจารณายืนยันการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ข้อ ๗ การรับทุน หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องท าสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย และด าเนินการ 
ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๘ กรณีที่มีปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ และถือเป็นที่สิ้นสุด 

 ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์
อ่ืนใดที่เกิดจากผลการค้นคว้าวิจัยโดยใช้เงินทุนวิจัยตามประกาศนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑   
 
 
 
          รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

 
การตั้งงบประมาณให้ใช้ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ในกรณีนักวิจัยตั้งงบประมาณไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ

ประกาศที่เก่ียวข้อง ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มีสิทธิ์ในการปรับแก้ไขให้ถูกต้องโดยจะแจ้งให้นักวิจัยทราบใน
ภายหลัง 
๑. งบบุคลากร 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว ไม่ให้ตั้งงบค่าจ้างชั่วคราว  
  
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
หมื่นบาทถ้วน) ต่อโครงการ  

 ค่าท าการนอกเวลาราชการ ให้ก าหนดตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการดังนี้ 
  (๑) วันท าการ เบิกได้ไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง  อัตราชั่วโมงละ  ๕๐  บาท 
  (๒) วันหยุดราชการ เบิกได้ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท  
  ทั้งนี้  ให้ตั้งได้ไม่เกิน ร้อยละ ๕  ของงบด าเนินงาน (ไม่รวมค่าสาธารณูปโภคและค่าครุภัณฑ์)   

 ค่าท าการนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ให้ตั้งงบประมาณรวมทั้งหมดได้  
ไม่เกิน 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 
20,๐๐๐ บาท 

 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม/สัมมนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ และตามมติคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือมาตรการประหยัดในการ
เบิกค่าใช้จ่ายกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
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ด่วนที่สุด ที่กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 ทั้งนี้ให้ตั้งได้เฉพาะโครงการที่ระบุมีการจัดประชุม/
สัมมนาตามแผนด าเนินการวิจัย 

 ค่าจ้างเหมาต่างๆ ที่จ าเป็นให้ก าหนดเป็นรายการตามที่คาดว่าจะจ่ายจริง 
 ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณ ในรายการ ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ค่าจ้างเหมาเบ็ดเตล็ด  
 

๒.๑.๓ หมวดค่าวัสดุ 
 ให้ก าหนดแยกประเภทวัสดุตามก าหนดของทางราชการ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุ

ส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ให้เสดงรายละเอียด รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วยให้ชัดเจน หรือหากไม่สามารถ
ระบุได้ให้บอกรายละเอียดการน าไปใช้เพื่อกระบวนการใด  เช่น  

ปี ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
จ านวน 
(บาท) 

2562 งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ ค่า silica gel ส าหรับ column เพื่อแยกสารให้บริสุทธิ์ ๖๐,๐๐๐ 

2562 งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าสารเคมีที่ใช้ในการเตรียม ethynyl aromatic ester  เช่น 
thiophene-2-carbaldehyde และ palladium เป็นต้น 

๗๐,๓๐๐ 

 
 ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในรายการ ค่าวัสดุอื่นๆ  วัสดุเบ็ดเตล็ด 
 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ขอให้จัดซื้อรายการที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย กรณี

การจัดซื้อจากต่างประเทศให้ด าเนินการเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น  
๒.๒ หมวดค่าสาธารณูปโภค 

 ค่าไปรษณีย์   แสดงจ านวนและค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
 ค่าสาธารณูปโภคส าหรับคณะและมหาวิทยาลัย  ให้ตั้งไว้จ านวนร้อยละ ๑๐ ของงบด าเนินงานและงบ

ลงทุน (หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย  หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์) 
 
๓.งบลงทุน  

๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์  หากมีความประสงค์จะเสนอของบครุภัณฑ์ ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจนหากไม่
ระบุเหตุผลมหาวิทยาลัยจะตัดงบประมาณดังกล่าวออก พร้อมแนบใบเสนอราคา โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนการ
จัดซื้อเครื่องมือที่ใช้งานร่วมกันในชุดโครงการ 

 ทั้งนี้ การอนุมัติงบประมาณขึ้นอยู่กับดุลพินิจของมหาวิทยาลัย ไม่อนุมัติการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล ซอฟต์แวร์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 ในกรณีที่มีการตั้งค่าครุภัณฑ์ไว้ในค่าวัสดุ หากตรวจพบในภายหลังมหาวิทยาลัยจะตัดงบประมาณ
ดังกล่าวทันทีและไม่อนุมัติให้มีการเปลี่ยนหมวดเงินเพื่อจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์ 

  ครุภัณฑ์ของโครงการวิจัยจะขึ้นทะเบียนเป็นของมหาวิทยาลัย และจะพิจารณาส่งมอบให้หน่วยงาน 
(คณะ/ส านัก/ ภาควิชา/ ศูนย์ฯลฯ) ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ประโยชน์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

 
 
๓.๒ สิ่งก่อสร้าง  ให้เสนอขอได้ตามเหตุผลความจ าเป็น พร้อมแนบแบบการก่อสร้าง และระบุสถานที่ก่อสร้าง ซึ่ง

ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การอนุมัติงบประมาณขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
มหาวิทยาลัย 
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ปฏิทินการเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ที่ กิจกรรม 

วันเดือนปี 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม 
โครงการเดี่ยว 

กิจกรรม 
โครงการวิจัยมุ่งเป้า 

1 ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏบิัติกำร (Workshop) 
กำรก ำหนดโจทย์วจิัยแบบมุ่งเปำ้ เพื่อจัดท ำข้อเสนอ
ของบประมำณเชงิยุทธศำสตร์ แผนงำนบูรณำกำร
วิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 

29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 ส ำนักงำนส่งเสริม
บริหำรงำนวจิัยฯ 

2 ประกำศกำรเสนอของบประมำณบูรณำกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผน
บูรณำกำรวิจัยและนวตักรรม 

ก.ค. 2561 ก.ค. 2561 ส ำนักงำนส่งเสริม
บริหำรงำนวจิัยฯ 

3 ประชุมชี้แจงกำรเสนอของบประมำณบูรณำกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผน
บูรณำกำรวิจัยและนวตักรรม 

ก.ค. 2561 ก.ค. 2561 ส ำนักงำนส่งเสริม
บริหำรงำนวจิัยฯ 

4 นักวิจัยพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัย และจัดท ำข้อเสนอ
กำรวิจัย ตำมแบบฟอร์ม วช.ก ำหนด 

2 ก.ค.-9 ส.ค. 
2561 

2 ก.ค.-9 ส.ค. 
2561 

นักวิจัย 

5 คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำนรวบรวมตรวจสอบ และจัดส่ง
เอกสำรกำรเสนอของบประมำณทุกเป้ำหมำยดังนี้ 
(1) บันทึกข้อควำมกำรเสนอของบประมำณจำก
คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน 
(2) บัญชีรำยชื่อข้อเสนอกำรวิจยั/โครงกำร (แบบ 
บช-3-มอบ ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2561 ) จ ำนวน 1 
ชุด  ไม่ต้องเรียงล ำดับควำมส ำคญั 
(3) ข้อเสนอกำรวิจัย และเอกสำรที่เก่ียวข้อง แยก
ตำมเป้ำหมำย 
ข้อเสนอโครงกำรเดี่ยว จ ำนวน 3  ชุด  ข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำ 1 ชุด 
(4) ไฟล์ข้อมูลล ำดบั 2 และ 3 ทำงอีเมล 
research@ubu.ac.th 

9 ส.ค. 2561 9 ส.ค. 2561 ผู้ประสำนงำนวิจัย
คณะ/ส ำนัก/
หน่วยงำน 

6 รวบรวมและสรุปข้อเสนอโครงกำรวิจัยให้กอง
แผนงำน 

10-15 ส.ค. 2561 10-15 ส.ค. 2561 ส ำนักงำนส่งเสริม
บริหำรงำนวจิัยฯ 

7 
ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินโครงกำรวจิัยเดี่ยว 

15 ส.ค.-10 ก.ย. 
2561 

- ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

8 นักวิจัยพัฒนำข้อเสนอโครงกำรร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 15-27 ส.ค. 2561 นักวิจัย 

9 คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิจัยมหำวิทยำลยั
อุบลรำชธำนี และผูท้รงคุณวุฒปิระเมินข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย 

- 27-31 ส.ค. 2561 คณะกรรมกำร
บริหำรงำนวจิัยฯ 
และผู้ทรงคุณวฒุ ิ
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ที่ กิจกรรม 

วันเดือนปี 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม 
โครงการเดี่ยว 

กิจกรรม 
โครงการวิจัยมุ่งเป้า 

10 นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงกำรตำมข้อเสนอแนะ และ
ส่งส ำนักงำนสง่เสริมบริหำรงำนวิจัยฯ 

- 1-10 ก.ย. 2561 นักวิจัย 

11 
คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิจัยฯ และผู้ทรงคุณวฒุิ
ส่งผลประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

ภำยใน 10 ก.ย.
2561 

ภำยใน 10 ก.ย.
2561 

คณะกรรมกำร
บริหำรงำนวจิัยฯ 
และผู้ทรงคุณวฒุ ิ

12 นักวิจัยน ำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเข้ำสู่ระบบบริหำร
จัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS) ทั้งนี้ ตัดสิทธิ์
ข้อเสนอกำรวิจัยที่ไม่มีรำยละเอียดข้อเสนอกำรวิจัย
ในระบบ NRMS 

15 ส.ค-10 ก.ย. 
2561 

15 ส.ค-10 ก.ย. 
2561 

นักวิจัย 

13 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจยัฯ รวบรวมและ
สรุปผลกำรประเมินเสนอคณะกรรมกำรบริหำร
งำนวิจยัฯ ในกำรประชุมคร้ังที่ 9/2561 เพื่อ
พิจำรณำจัดล ำดบัควำมส ำคัญขอ้เสนอกำรวิจัยใน
ภำพรวมของมหำวิทยำลยั 

14 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561 ส ำนักงำนส่งเสริม
บริหำรงำนวจิัยฯ 
และคณะกรรมกำร
บริหำรงำนวจิัยฯ 

14 รวบรวมตรวจสอบข้อมูล และสง่ข้อเสนอกำรวิจัยใน
ระบบ NRMS และเอกสำรให้ วช. 

12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 ส ำนักงำนส่งเสริม
บริหำรงำนวจิัยฯ 

15 สรุปและส่งข้อเสนอโครงกำร เอกสำรที่เก่ียวข้องของ
แผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรมให้กองแผนงำน 

17 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561 ส ำนักงำนส่งเสริม
บริหำรงำนวจิัยฯ 

 
หมายเหตุ ปฏิทินกิจกรรมอำจมีเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 



 
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
---------------------------------------------- 

ช่ือชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัย     ........................................................................................................................................ ............................................. 
ผู้อ านวยการชุดโครงการ/หัวหน้าโครงการ ……………………….......................................................  คณะ/ส านัก …………………………………………….…………..… 
ข้าพเจ้ารู้จักนักวิจัยโดย     (  )  รู้จักนักวิจัยเป็นการส่วนตัว    (  )   ความมีชื่อเสียงของนักวิจัย  (  )   ไม่ทราบเลย 
ตรวจสอบความซ  าซ้อนในการด าเนินงานวิจัย  
(    ) มีความซ  าซ้อนกับการวิจัย เรื่อง ................................................................................................................................ .....................................................  
      แหล่งทุน (โปรดระบุหากท่านทราบ).............................................................................................. หากมีความซ  าซ้อนไม่ต้องประเมินข้อเสนอการวิจัยนี  
(    ) ไม่มีความซ  าซ้อนกับวิจัยใด   โปรดประเมินข้อเสนอการวิจัยตามประเด็น ต่อไปนี  

ประเด็นการประเมิน คะแนน 

๑. ความสอดคล้อง ( ๒๐ คะแนน)  
     ๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
     ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
     ๑.๓ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
     ๑.๔ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 
     ๑.๕ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  

 

๒.คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย /โครงการวิจัย  ( ๘๐ คะแนน) ดังนี   
 ๒.๑ ปัจจัยการวิจัย (input) (๒๕ คะแนน)   โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี   

         หลักการเหตุผล ที่มาของปัญหา ( ๑๐ คะแนน)     
          ๒.๑.๑ หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ/เร่งด่วน/จ าเป็นต้องท าเพ่ือแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ไม่ซ  าซ้อน (๑๐ คะแนน)  
          ๒.๑.๒ ข้อเสนอการวิจัยมีความสมบูรณ์ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย (๕ คะแนน)  
         ทีมวิจัย ( ๕ คะแนน)     
          ๒.๑.๓ หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยและทีมวิจัย มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และ/หรือมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย    
 

          ๒.๑.๔ เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามาร่วมวิจัย        
         กรอบแนวคิด แผนด าเนินงาน ( ๕ คะแนน)     
          ๒.๑.๕ มีกรอบแนวคิด และมีการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนหรือเป็นแนวทางในการวิจัย   
          ๒.๑.๖ มีแผนการด าเนินท่ีชัดเจนตลอดการวิจัย เหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี และความพร้อมในการท าวิจัย   

      สิ่งสนับสนุน ( ๕ คะแนน)     
       ๒.๑.๗ มีความพร้อมด้านสถานท่ี อุปกรณ์ในการท าวิจัย    

 ๒.๑.๘ งบประมาณที่ใช้ท าวิจัยมีความเหมาะสม   
๒.๒ กระบวนการวิจัย (process) (๒๕ คะแนน)  โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี   

         ๒.๒.๑ มีการระบุขั นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( ๑๕ คะแนน)    
 ๒.๒.๒ มีการระบุการน าผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน (๑๐ คะแนน)    

๒.๓ ผลผลิตการวิจัย (output) (๓๐ คะแนน)  โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี   
        ๒.๓.๑  งานวิจัยก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ / คุณค่าเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม   
        ๒.๓.๒  มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัทธ์ท่ีเป็นรูปธรรม มีการระบุตัวชี วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายชัดเจน อาทิ ผลงานต้นแบบ 

บทความตีพิมพ์ สิทธิบัตร นักวิจัยรุ่นใหม่ มูลค่าท่ีเพิ่มขึ น 
 

        ๒.๓.๓  ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์  และผลกระทบจากผลงานท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชัดเจน  
รวมคะแนน (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

สรุปผลการประเมิน      (    )   เห็นควรสนับสนุน (≥ ๖๐ คะแนน) 
          (    )   เห็นควรสนับสนุน โดยปรับปรุง...................................................................................................................................... 

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

............................................................................................................................. ......................................................................................................... ........... 
          (    )   ไม่สนับสนุน เนือ่งจาก ........................................................................................................................................................    

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

หมายเหตุ : จะไม่แจ้งชื่อผู้ประเมินให้หัวหน้าโครงการวิจัยทราบ  และหากพื นท่ีแสดงความเห็นไม่เพียงพอ โปรดเขียนรายละเอียดในกระดาษต่างหาก 

เอกสารแนบหมายเลข ๓ 



(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 

   
 
 เพ่ือให้การดําเนินงานในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ          
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การให้ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดังน้ี    

ข้อ ๑ ลักษณะโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน 
๑.๑ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย “การพัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้า

เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขงอย่างย่ังยืน”  

๑.๒ เน้นการวิจัยด้านใดด้านหน่ึง หรือหลายด้านรวมกัน ดังต่อไปน้ี 
(๑) ด้านชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(๒) ด้านเกษตรครบวงจรเพ่ือนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสุขภาพ 
(๓) ด้านเทคโนโลยีวัสดุ ยางและพอลิเมอร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๔) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(๕) ด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมสูงวัย 
(๖) ด้านสมุนไพร 
(๗) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
(๘) ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
(๙) ด้านการพัฒนาศักยภาพทุนของมนุษย์ 

  ๑.๓ ระยะการดําเนินงานไม่เกิน ๑๒ เดือน 
  ๑.๔ เป็นโครงการที่มีนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติและผลงานวิจัยเป็นที่
ยอมรับของวงวิชาการ และมีเวลาให้คําปรึกษาแก่ผู้วิจัย โดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หากนักวิจัยที่
ปรึกษาอยู่ต่างประเทศ ผู้ขอรับทุนวิจัยต้องเพ่ิมนักวิจัยที่ปรึกษาร่วมที่อยู่ในประเทศไทยอีกหน่ึงท่าน 
  ข้อ ๒ วงเงินงบประมาณที่สนับสนุน 
    ๒.๑ วงเงินรวมทั้งหมดไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) โดยให้การสนับสนุนได้ใน
วงเงินไม่เกินโครงการละ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาท)  
    ๒.๒ อัตราค่าใช้จ่าย เป็นไปตามเกณฑ์การต้ังงบประมาณ ตามเอกสารแนบ ๑  
 

/ข้อ ๓ คณุสมบัติ... 



๒ 
 
  ข้อ ๓ คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิขอรับทุน 
    ๓ .๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน ๔ ปี นับจากวันสําเร็จ
การศึกษา ถึงวันที่ย่ืนข้อเสนอโครงการ 

๓.๒ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
    ๓.๓ เป็นบุคลากรสายวิชาการ ประเภทข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

๓.๔ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
๓.๕ ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษวินัยหรือถูกสอบสวนวินัย  
๓ .๖  ไม่ เคยได้รับการสนับสนุนเป็นเงินวิจัยจากแหล่งเงินใดแหล่งเงินหน่ีง ได้แก

งบประมาณแผ่นดิน เงินกองทุนวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรืองบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกเพ่ือการวิจัย ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยภายหลังการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

   ๓.๗ ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานเอกสารทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในแผนงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชน หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ้นสุดถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ข้อ ๔ การสมัครขอรับทุนและกําหนดการสมัคร 

๔.๑ ผู้ขอรับทุนจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สํานักงานส่งเสริมบริหารงาน   
วิจัยฯ กําหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดที่เก่ียวข้องได้ที่เว็บไซต์สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ http://www.ubu.ac.th/web/research   

๔.๒ ผู้ขอรับทุนมีสิทธ์ิเสนอโครงการวิจัยได้ ๑  โครงการ 
 ๔.๓ ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ส่วนราชการภายในรวบรวมตรวจสอบและ

จัดส่งเอกสารให้สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
 ๔.๔ กําหนดการรับสมัครขอรับทุนรายละเอียดตามปฏิทินการดําเนินงานตามเอกสารแนบ

หมายเลข ๒ 
 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 ๕.๑ ใช้ระบบผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย  
 ๕.๒ เกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นดังน้ี 
            (๑) ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และประเด็นการวิจัยที่กําหนด (๑๐ คะแนน) 
  (๒) คุณค่าทางปัญญาของโครงการวิจัย  (๗๕ คะแนน) 

(๒.๑) ปัจจัยการวิจัย (input) (๒๕ คะแนน) 
(๒.๒) กระบวนการวิจัย (process) (๓๐ คะแนน) 
(๒.๓) ผลผลิตการวิจัย (output) (๒๐ คะแนน) 

  (๓) ผลลัพธ์ของงานวิจัย (๑๕ คะแนน)   
  รายละเอียดแบบประเมินตามเอกสารแนบหมายเลข ๓  

 ๕.๓ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุน
ก่อนนําเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

 
 

/ข้อ ๖ เง่ือนไขการรับทุน... 



ข้อ ๖ เง่ือนไขการรับทุนวิจัย  
 ๖.๑ ผู้รับทุนต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรายงานส่งใช้ใบสําคัญภายใน      

๓๐ วัน  หลังสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๖ .๒  ผู้ รับทุน วิจัย ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย  โดยการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) รับรอง  
 ๖.๓ ผู้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี หลังสิ้นสุดโครงการ 

หากไม่สามารถเผยแพร่ผลงานได้ ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนที่ ได้รับไปทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์อ่ืนใดที่
เกิดจากผลการค้นคว้าวิจัยโดยใช้เงินทุนวิจัยตามประกาศฉบับน้ี 

ข้อ ๘ กรณีที่มีปัญหา ข้อสงสัยเก่ียวกับประกาศน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และผลการวินิจฉัยถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

 
  ประกาศ ณ วันที่        
 
  
 
      (รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบหมายเลข ๑ 
เกณฑ์การต้ังงบประมาณเพือ่เสนอขอทนุนักวิจัยหน้าใหม่ 

 
ให้นักวิจัยแสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยจําแนกตามงบประเภทต่างๆ โดยมีเกณฑ์การต้ัง

งบประมาณ ดังน้ี 
๑. งบบุคลากร 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว ไม่ให้ต้ังงบค่าจ้างช่ัวคราว  
 
๒.งบดําเนินงาน 
๒.๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

๒.๑.๑ หมวดค่าตอบแทน 
(๑) วิทยากร กําหนดตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการ 
(๒) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ค่าตอบแทนนักวิจัย ใช้ตามเกณฑ์ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการ
วิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ (ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)  

(๓) ค่าทําการนอกเวลาราชการไม่สามารถต้ังให้ผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นการจ้างเหมา 
 

๒.๑.๒ หมวดค่าใช้สอย 
(๑) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย  
 (๑.๑) อัตราตามวุฒิการศึกษา หรือตามความเหมาะสม  
 (๑.๒) สนับสนุนการจ้างนักศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 
 (๑.๓) ให้ระบุรายละเอียดภาระงานของผู้ช่วยนักวิจัยในหัวข้อรายละเอียดงบประมาณการ

วิจัยที่เสนอขอเพ่ือประกอบการพิจารณา  
 (๑.๔) การจ้างเหมาไม่สามารถต้ังค่าประกันสังคม ค่าครองชีพและค่าทําการนอกเวลา

ราชการได้ 
(๒) ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ระบุจํานวนวัน คน อัตราที่จ่าย จํานวนคร้ังให้ชัดเจน

กําหนดตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการ  
(๓) ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยของโครงการ กําหนดไม่เกิน

โครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
(๔) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืมในการจัดประชุม/สัมมนาให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการทั้งน้ีให้ต้ังได้เฉพาะโครงการที่ระบุมีการ
จัดประชุม/สัมมนาตามแผนดําเนินการวิจัย 

(๕) ค่าจ้างเหมาต่างๆ ที่จําเป็นให้กําหนดเป็นรายการตามที่คาดว่าจะจ่ายจริง 
(๖) ไม่สนับสนุนให้ต้ังงบประมาณ ในรายการ ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาเบ็ดเตล็ด  

๒.๑.๓ หมวดค่าวัสดุ 
(๑) ให้แยกประเภทวัสดุตามกําหนดของทางราชการ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุ

สํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ให้เสดงรายละเอียด รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วยให้ชัดเจน  
(๒) วัสดุคอมพิวเตอร์ที่นํามาดัดแปลง ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยให้ระบุหมายเลข

ครุภัณฑ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วย  ทั้งน้ี หากเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลืองสนับสนุนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐
บาท ค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินที่กําหนดให้ช้ีแจงเพ่ิมเติม 



(๓) วัสดุสํานักงาน สนับสนุนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท ค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินที่กําหนดให้ช้ีแจง
เพ่ิมเติม 

(๔) ไม่สนับสนุนให้ต้ังงบประมาณในรายการ ค่าวัสดุอ่ืนๆ  วัสดุเบ็ดเตล็ด 
(๕) การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ขอให้จัดซื้อรายการที่สามารถผลิตได้ในประเทศ

ไทย กรณีการจัดซื้อจากต่างประเทศให้ดําเนินการเฉพาะที่จําเป็นเท่าน้ัน  
๒.๒ หมวดค่าสาธารณูปโภค 

 ๒.๒.๑ ค่าไปรษณีย์   แสดงจํานวนและค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
 
๓.งบลงทุน  

๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์   ไม่สนับสนุน ยกเว้น กรณีที่มีความจําเป็น โดยให้ช้ีแจงเหตุผลให้ชัดเจน ทั้งน้ี
การอนุมัติงบประมาณขึ้นอยู่กับดุลพินิจของมหาวิทยาลัย ไม่อนุมัติการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  กล้องดิจิตอล  ซอฟต์แวร์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการวิจัย  

 ในกรณีที่มีการต้ังรายการที่จัดอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ไว้ในหมวดค่าวัสดุ หากตรวจพบใน
ภายหลังมหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้มีการเปลี่ยนหมวดเงินเพื่อจัดซ้ือ/จ้างครุภัณฑ์  

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

 
๓.๒ สิ่งก่อสร้าง  ไม่ให้ต้ังงบสิ่งก่อสร้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบหมายเลข ๒ 
ปฏิทินการดําเนินงานทนุนักวิจัยหน้าใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
วันเดือนป ี กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 
พ.ย.๒๕๖๐ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

๒๗ พ.ย.๒๕๖๐ 
 
 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ส่วนราชการภายใน (คณะ/สํานัก/
หน่วยงาน)รวบรวม และจัดส่งเอกสาร ดังน้ี 
(๑) บันทึกข้อความการเสนอของบประมาณจากคณะ/สาํนัก/
หน่วยงาน  
(๒) ข้อเสนอการวิจัย และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง จํานวน ๑  ชุด   
(๓) ไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ส่งทางอีเมล research@ubu.ac.th  

นักวิจัย ผู้ประสานงาน
วิจัยคณะ/สํานัก/
หน่วยงาน 

๒๘ พ.ย.-๖ ธ.ค.
๒๕๖๐ 

 

สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร และ
ส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๒ ธ.ค.๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประชุม
พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยและประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการพิจารณา  

คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย 

๑๘ ธ.ค.๒๕๖๐ นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข จํานวน ๑ ชุด  
ให้สํานักงานสง่เสริมบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
การแก้ไขโครงการ 

นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และสํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

๑๙ ธ.ค.๒๕๖๐ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนอขออนุมัติทุนวิจัย สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

๒๐ ธ.ค.๒๕๖๐ 
 

ประกาศผลทุนวิจัย และแจ้งการลงนามในสญัญารับทุนวิจยั สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

ภายใน ๒๙ ธ.ค.
๒๕๖๐ 

นักวิจัยกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในระบบระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน(DRMS) 
http://ubu.drms.in.th/ 

นักวิจัย 

 
หมายเหตุ ปฏิทินกิจกรรมอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 



แบบ บช-3-มอบ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2561) 

แบบบัญชีรายช่ือข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ…….. แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม/ มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ ............................ ส าคัญมาก 

ขอใหซ่้อนคอลัมภท์ี ่13-16 ก่อน print ส่ง

ใหม่ ต่อเนือ่งปีที่ ตลอดการวิจัย ได้รับจัดสรร
จนถึงปัจจุบัน

เสนอขอ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หน่วยงานทีสั่งกัด
(กอง/คณะ)

ข้อเสนอการวิจัยแนวทางที่ที่ เป้าหมายที่ ชือ่ข้อเสนอการวิจัย ชือ่หวัหน้าข้อเสนอ
การวิจัย ผู้ประเมิน

คนที ่1
ผู้ประเมินคน

ที ่2
ผู้ประเมินคน

ที ่3
ผู้ประเมินคนที ่4

ระยะเวลาท า
การวิจัย (ปี)

งบประมาณ (บาท)
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ส ำหรับโครงกำร 
ประกอบกำรเสนอของบประมำณบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(ส ำหรับเป้ำหมำยที่ 1 2 และ 3) 

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

ชื่อโครงกำรวิจัย/ชุดโครงกำร (ภำษำไทย) .......................................................................................................... 
                              (ภำษำอังกฤษ) .......................................................................................................... 

ชื่อแผนบูรณำกำร (ภำษำไทย)   ………………………………………………………............................................................. 
(ภำษำอังกฤษ) ………………………………………………………............................................................. 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงกำรวิจัย/ชุดโครงกำรวิจัย 
 ใหม ่
 ต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ป ี………เดือน ปีนี้เป็นปีท่ี 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 

ประเภทโครงกำร 

 โครงการวิจัย 

 ชุดโครงการวิจัย 

ประเภทงำนวิจัย  
 พ้ืนฐาน (basic Research)           พัฒนาและประยุกต์ (Development)   
 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)   วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)    
 วิจัยต่อยอด (Translational research)      การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 

ประเภทกำรใช้งบประมำณ 
 หน่วยงานด าเนินการวิจัยเอง            จัดจ้างหน่วยงานอื่นวิจัย   

 
ส่วน ข : องค์ประกอบในกำรจัดท ำ  

 1. ผู้รับผิดชอบ 

 ค ำน ำหน้ำ  ชื่อ-สกุล  ต ำแหน่งในโครงกำร 
 

หน่วยงำน 
 สัดส่วนกำรมี

ส่วนร่วม 

  หัวหน้าโครงการ   
  ผู้ร่วมวิจัย   
  ผู้ร่วมวิจัย   

       
 
2. สำขำที่สอดคล้องกับงำนวิจัย 
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 2.1 สำขำกำรวิจัยหลัก OECD    1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      
        สำขำกำรวิจัยย่อย OECD     1.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
      ด้ำนกำรวิจัย                       เกษตร 

           2.2 สำขำ ISCED 00 Generic programmes and qualifications 
    000 Generic programmes and qualifications not further defined              
             0000 Generic programmes and qualifications not further defined         
3. ค ำส ำคัญ (keyword) 
       ค ำส ำคัญ (TH) ………………………….………………………………………………………………..........................……………… 
       ค ำส ำคัญ (EN) ……………….…………………………………………………………………….…………….…………………………… 
4. เป้ำหมำยกำรวิจัย 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
5. ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ขอบเขตของกำรวิจัย   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ทฤษฎี สมมุติฐำน และกรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ระดับควำมพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

10.1 ระดับควำมพร้อมทำงเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) (ส ำหรับเป้ำหมำยท่ี 1, 2) 
TRL ณ ปัจจุบัน   ไม่ระบุ 

 อธิบาย ................................................................................................................................. .................... 
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TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น    ไม่ระบุ 
อธิบาย .................................................................................................................................... .................. 
 

 10.2 ระดับควำมพร้อมทำงสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (ส ำหรับเป้ำหมำยที่ 2) 
SRL ณ ปัจจุบัน   ไม่ระบุ 

อธิบาย .................................................................................... .................................................................. 
SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ไม่ระบุ 

อธิบาย ................................................................................... .................................................................. 

11. ศักยภำพองค์ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนำ  
     11.1) ศักยภำพทำงกำรตลำดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนำ ส ำหรับเป้ำหมำยที่ 1 (หำกระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1.1) ขนำดและแนวโน้มของตลำด/โอกำสทำงกำรตลำด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.1.2) ลักษณะเฉพำะ/ควำมใหม่ของผลงำนวิจัยที่แตกต่ำงจำกที่มีในปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     11.2) ผลกระทบของโครงกำรที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของกำรกระจำยรำยได้ ( Income distribution) และ
กำรแก้ไขปัญหำของชุมชน ส ำหรับเป้ำหมำยที่ 2 
          11.2.1) ควำมต้องกำรของชุมชน/ปัญหำของชุมชน 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจำกงำนวิจัยในรูปแบบของกำรลดผลกระทบทำงลบ หรือขยำยผลกระทบ
ทำงบวก (หำกระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
12. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย           
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. สถำนที่ท ำกำรวิจัย     
 ในประเทศ/  ชื่อประเทศ/  พื้นที่ที่ท ำวิจัย  ชื่อสถำนที่ 
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ต่ำงประเทศ จังหวัด 
ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ห้องปฏิบัติการ  
 ในประเทศ  กระบี่  ภาคสนาม  
 ต่างประเทศ   ส านักงาน  

 

14. ระยะเวลำกำรวิจัย          
 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2563  

 
แผนกำรด ำเนินงำนวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 

 ปี
(งบประมาณ)  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมำณ 

2563  x x x          0 
2563               
2563               

 รวม             100 
2564               
2564               
2564               

 รวม             100 
 
15. งบประมำณของโครงกำรวิจัย 

15.1 แสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณตลอดโครงกำร (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  

ปีท่ีด ำเนินกำร ปีงบประมำณ งบประมำณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2563  
ปีที่ 2 2564  
รวม   

 
15.2 แสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมำณ  รำยละเอียด  งบประมำณ (บำท) 
งบบุคลากร   
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน   
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย   
งบลงทุน : ครุภัณฑ์   

รวม    
 

 



           โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย               
 

Template Research Program and Project  V12102561      5 
 

15.3 เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรำยละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 

 
ชื่อครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะกำรใช้
งำนและควำม
จ ำเป็น 

กำรใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ

โครงกำร
สิ้นสุด 

สถำนภำพ 
ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ำม)ี 

สถำนภำพกำรใช้
งำน ณ ปัจจุบัน 

 ไม่มีครุภณัฑ์นี ้     
 ไม่มีครุภณัฑ์นี ้     

 
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจำกงำนวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงำนที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

รำยละเอียดของ
ผลผลิต 

จ ำนวนนับ 
หน่วยนบั 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คำดว่ำจะ

ได้รับ 
ป ี

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
รวม 

1. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – 
ระดับ
อุตสาหกรรม 

       ต้นแบบ   

13. องค์
ความรู้ใหม่ 

       เรื่อง   

 
17. สถำนที่ใช้ประโยชน์     

 ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถำนที่ 

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  
 ในประเทศ  กระบี่  
 ต่างประเทศ   

 
18. แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย (ถ้ำมี)          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. กำรตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
        ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง  
        ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

          ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
 

รำยละเอียดทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวข้อง 



           โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย               
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หมำยเลขทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 

ประเภททรัพยสิน 
ทำงปัญญำ 

ชื่อทรัพย์สินทำงปัญญำ ชื่อผู้ประดิษฐ ์
ชื่อผู้ครอบครอง

สิทธิ ์
     
     

 
20. มำตรฐำนกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
        มีการใช้สัตว์ทดลอง 
  มีการวิจัยในมนุษย์ 
  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
  มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงำนร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้ำงวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงำน/บริษัท แนวทำงร่วมด ำเนินกำร กำรร่วมลงทุน 
จ ำนวนเงิน 

(In cash (บำท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
22. ลงลำยมือชื่อ หัวหน้ำโครงกำรวิจัย/ชุดโครงกำรวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

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

                                                                                 หวัหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

                                                                               วันที่.......... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
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แบบเสนอแผนบูรณาการ  
ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)   ………………………………………………………..................................................................... 
   (ภาษาอังกฤษ)   .………………………………………………………..................................................................... 

โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ 
 โครงการวิจัยที่ 1 ............................................................................................................................. ...................  
 โครงการวิจัยที่ 2 ........................................................................................... ..................................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะแผนบูรณาการ 
 แผนบูรณาการใหม่ 
 แผนบูรณาการต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 0 (รายงานผลการด าเนินงานในข้อที่ 11)      
ระยะเวลา ....... ป…ี……เดือน เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ……… - ปีงบประมาณ พ.ศ. ……….. 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณาการ  
1.  หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ  …………………………………………………………………………………………………………………. 

ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ 

 ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล 

     
 

2. หน่วยงานเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ

ที ่
บริษัท/ชุมชน แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุนใน

รูปแบบตัวเงิน (in-
cash) 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบอ่ืน (in-

kind) 
1     
2     

 
 

3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) ............................................................................................................. .................................... 
       ค าส าคัญ (EN) ………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
 
 
4. เป้าหมาย 
............................................................................................................................. ........................................................... 
..................................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา          
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลาแผนบูรณาการ      1       ปี         0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2563  

ความสอดคล้องของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
 การบริหารจัดการแผนบูรณาการ 
.........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... .............. 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ป ี

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
รวม 

1. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – 
ระดับ
อุตสาหกรรม 

       

ต้นแบบ 

  

13. องค์
ความรู้ใหม่ 

       
เรื่อง 

  

 
9. แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเนื่อง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
(ตราประจ าส่วนราชการ) 

 
 

แผนงานบูรณาการ………………… 
กระทรวง………………… 
ส่วนราชการ………… 

เอกสารประกอบการชี้แจง 
เสนอ 

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
 

****************************** 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

  หน้า 
1.  รายนามผู้ชี้แจง  
2.  สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
 

3.  แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีส าคัญและผลสัมฤทธ์ิท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

 

4.  สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย 

 

5.  รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตาม
หน่วยงาน 

 

6.  เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัด 
จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ 

 

7.  รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย  
 
 
 



 
1. รายนามผู้ชี้แจง 
ส่วนราชการ……… 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1.  นาย/นาง/นางสาว..... ........................………… 

2.  นาย/นาง/นางสาว..... ........................………… 

3.  ................................  

4.  ................................  

5.  ................................  

 
 



2. สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

(เป้าหมายที่ 1) 
 

เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ 
ความคืบหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท์/โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

เป้าหมายท่ี 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ  
แนวทางที่ 1.1 : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์เป้าหมายและข้อริเร่ิมใหม่

ตามนโยบายรัฐบาล 
 

ตัวชี้วัด......  
โครงการที่ 1 (โครงการเทียบเท่าผลผลิต)...........  
กิจกรรม...........................  
 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (%) (ระดับกจิกรรม)  
 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)  

 
- ผลผลติ (Out put) (เช่น บุคลาการ...คน, ระบบ.....ระบบ, ผลงานตพีิมพ์.....เรื่อง เป็น

ต้น) (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)  
 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดบักิจกรรม)  
 - โครงการ/รายการย่อย  (ใส่ชื่อทุกโครงการ)  
โครงการที่ 2 (โครงการเทียบเท่าผลผลิต)...........  
แนวทางที่ 1.2 แนวทางด าเนินงาน บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์  

 

(เป้าหมายที่ 2) 
เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ 

ความคืบหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท์/โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เป้าหมายท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชมุชน 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

 

แนวทางที่ : 2.1 วิจัยและพัฒนาเพ่ือความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ย่ังยืน  
ตัวชี้วัด......  
โครงการที่ 1 (โครงการเทียบเท่าผลผลิต )...........  
กิจกรรม...........................  
 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (%) (ระดับกจิกรรม)  
 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)  

 
- ผลผลติ (Out put) (เช่น บุคลาการ...คน, ระบบ.....ระบบ, ผลงานตพีิมพ์.....เรื่อง เป็น

ต้น) (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)  
 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดบักิจกรรม)  
 - โครงการ/รายการย่อย  (ใส่ชื่อทุกโครงการ)  
แนวทางที่ : 2.2 วิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ  
แนวทางที่ : 2.3 การจัดการความรู้การวิจัย  

 

ทุกกิจกรรมต้องมีทั้ง 3 ข้อ 

ทุกกิจกรรมต้องมีทั้ง 3 ข้อ 



(เป้าหมายที่ 3) 
เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ 

ความคืบหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท์/โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เป้าหมายท่ี 3 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  
แนวทางที่ : 3.1 วิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ีศักยภาพตาม

สาขาการวิจัย โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม อย่างเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัด......  
โครงการที่ 1 (โครงการเทียบเท่าผลผลิต )...........  
กิจกรรม...........................  
 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (%) (ระดับกจิกรรม)  
 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)  

 
- ผลผลติ (Out put) (เช่น บุคลาการ...คน, ระบบ.....ระบบ, ผลงานตพีิมพ์.....เรื่อง เป็นต้น) 

(ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)  
 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดบักิจกรรม)  
 - โครงการ/รายการย่อย  (ใส่ชื่อทุกโครงการ)  
แนวทางที่ : 3.2 วิจัยประยุกต์เชงิลึกหรือต่อยอด เพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 
 

(เป้าหมายที่ 4) 
เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ 

ความคืบหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท์/โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เป้าหมายท่ี 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปจัจัยเอื้อท่ีสนบัสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางที่ : 4.1 พัฒนาระบบ/มาตรฐาน วิจัย  
ตัวชี้วัด......  
โครงการที่ 1 (โครงการเทียบเท่าผลผลิต )...........  
กิจกรรม...........................  
 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (%) (ระดับกจิกรรม)  
 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)  

 
- ผลผลติ (Out put) (เช่น บุคลาการ...คน, ระบบ.....ระบบ, ผลงานตพีิมพ์.....เรื่อง เป็น

ต้น) (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)  
 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดบักิจกรรม)  
 - โครงการ/รายการย่อย  (ใส่ชื่อทุกโครงการ)  
แนวทางท่ี : 4.2 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม  
แนวทางที่ : 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางที่ : 4.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

 
สรุปปัญหา/อุปสรรค (ปีงบประมาณ 2561) 
แนวทางแก้ไข 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. ใส่ข้อมูลเฉพาะเป้าหมายแนวทางที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

2. โครงการเทียบเท่าผลผลิต (โครงการเทียบเท่าผลผลิตปีงบประมาณ 2561-2562) 
3. Print รายงานการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

(จากระบบ NRMS แนบประกอบ) 

ทุกกิจกรรมต้องมีทั้ง 3 ข้อ 

ทุกกิจกรรมต้องมีทั้ง 3 ข้อ 



3. แผนการด าเนนิงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ 
และผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(เป้าหมายที่ 1) 
เป้าหมาย/แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เป้าหมายท่ี 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

 
แนวทางที่ 1.1 : ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมผ่านโปรแกรมยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (Spearhead)  
ตัวชี้วัด...... 

 
โครงการที่ 1 (โครงการเทียบเท่าผลผลิต )........... 

 กิจกรรม....................................... 
 

 
- แนวทางการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม) 

 

 
- ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับ (ระดบักิจกรรม) (ยกตัวอย่างโครงการเด่น)     

 
- โครงการ/รายการย่อย  (ใส่ชื่อทุกโครงการ) 

 แนวทางที่ 1.2 : สนับสนนุการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  

(เป้าหมายที่ 2) 
 

(เป้าหมายที่ 3) 
 

(เป้าหมายที่ 4) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ทุกกิจกรรมต้องมีทั้ง 3 ข้อ 

หมายเหตุ : ใส่ข้อมูลเฉพาะเป้าหมายแนวทางท่ีได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 



4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 
 

          หน่วย : ล้านบาท  
หน่วยงาน งบรายจ่าย 

งบ
บุคลากร 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวม 

รวมทั้งสิ้น       

กระทรวงศึกษาธิการ       

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
โครงการ : โครงการการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ 

      

โครงการ : โครการการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

      

โครงการ : โครงการการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 

      

โครงการ : โครงการการพพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามหน่วยงาน 
 

          หน่วย : ล้านบาท  

หน่วยงาน ปีงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ 

รวมทั้งสิ้น     -          -          -               -                  -    

กระทรวงศึกษาธิการ       -          -          -               -                   -    

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       -          -          -                -                   -    

โครงการ : โครงการการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ 

         -             -             -                  -                      
-    

โครงการ : โครการการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

         -             -             -                  -                      
-    

โครงการ : โครงการการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 

         -             -             -                  -                      
-    

โครงการ : โครงการการพพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

         -             -             -                  -                      
-    

 

6. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัด จ าแนกตาม 
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม – รายการ 
 

7. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 



7/31/2018 มอบ.
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* แหลง่ทนุ

* ชื�อทนุ

* รหสัทนุวจิยั

* รายละเอยีด

URL

นําเขา้โครงการไปยงั

* ปีประกาศทนุ(ปีงบประมาณ)

* วนัที�เร ิ�มรบัขอ้เสนอ

* วนัที�ปิดรบัขอ้เสนอ

* วนัที�เร ิ�มประกาศ

* วนัที�ส ิ�นสดุประกาศ

ไฟลแ์นบ

โครงการที�นําเขา้ได้

แชรท์นุวจิยัรว่มกบัหนว่ยงานอื�น

กาํหนดแบบฟอรม์ขอ้เสนอการ
วจิยั

กาํหนดแบบฟอรม์โครงการวจิยั

บนัทกึ  ยกเลกิ (ResearchFundList.aspx)

เงนิรายไดม้หาวทิยาลยัอบุลราชธานี

กรณุาใส ่URL เต็มโดยเริ�มตน้ที� http:// เชน่ http://www.tnrr.in.th

ขอ้เสนอการวจัิย

โครงการที�อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ

2561

 

No le selected... Browse

โครงการเดี�ยว

ชดุโครงการ/แผนงานวจัิย และโครงการยอ่ย

แชรท์นุวจัิย

                ขอ้มลูทั�วไป รายละเอยีดโครงการ คณะผูว้จัิย แผนงาน
เอกสารแนบ

                ขอ้มลูทั�วไป รายละเอยีดโครงการ คณะผูว้จัิย แผนงาน
เอกสารแนบ

ทนุวจิยั

http://ubu.drms.in.th/Application/ResearchFundList.aspx


 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาวปัญจีรา  ศุภดล 
ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ช านาญการ 
ประวัติกำรศึกษำ 
ปีพ.ศ. 2544  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีพ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงำนที่สังกัด 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค  อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3035 โทรสาร 0 4535 3042 อีเมล  puncheera.s@ubu.ac.th 
 
ประสบกำรณ์ท ำงำนและผลงำน 
ด้ำนกำรบริหำร  

1. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒธรรม 
ส านักงานอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1467/2553 ปฏิบัติงานระหว่าง      
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

2. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่ 3628/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

โครงกำรวิจัย 
1. โครงการวิจัย การพัฒนาระบบประเมินผลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สถานะ ผู้ร่วมวิจัย  
หัวหน้าโครงการ:  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค 
แหล่งทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สถานะโครงการ : แล้วเสร็จธันวาคม  2549 

2. โครงการวิจัย ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก   
สถานะ: ผู้ร่วมวิจัย  
หัวหน้าโครงการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา  ทองทั่ว 
แหล่งทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานะโครงการ: แล้วเสร็จตุลาคม 2556 

3. โครงการวิจัย รูปแบบการเป็นประชาคมวิจัยเพ่ือรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
สถานะ: ผู้ร่วมวิจัย  
หัวหน้าโครงการ:  อาจารย์ ดร.อรทัย  เลียงจินดาถาวร 
แหล่งทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานะโครงการ: แล้วเสร็จตุลาคม 2558 
 
 
 
 



 

บทควำมวิจัย 
อรทัย เลียงจินดาถาวร กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น อุทัย อันพิมพ์ รุ่งรัศมี บุญดาว ปัญจีรา ศุภดล และนาวินี 

สุตัญตั้งใจ. 2559. “รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”. วำรสำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ 8 : 15-34.  

 
โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

1. หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย ประจ าปี 2555  
2. หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย ประจ าปี 2557 
3. หัวหน้าโครงการการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2556 
4. หัวหน้าโครงการการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
 




