
 
 

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 



                                                                                         เอกสารแนบหมายเลข  ๑           
 

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 


