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คํานํา
ฝ่ายวิจัย คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทําคู่มือบริหาร
จัดการงานวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจทํางานวิจัยได้ใช้เป็น
คู่มือและแนวทางในการดําเนินงานวิจัย โดยได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่
การเขียนแบบข้อเสนอโครงการวิจัย การขอทุนวิจัยจากงบรายได้และงบแผ่นดิน การดําเนิน
งานวิจัย การส่งรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย การจัดทํารูปเล่มงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์และแบบฟอร์มต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการนําผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ คู่มือดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้ทํางานวิจัยได้ใช้เป็น
แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในภาพรวม และทําให้สามารถบริหารจัดการงานวิจัย
ได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
รองคณะบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะเกษตรและชีวภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการวิจัยนี้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา คณะเกษตรและชี ว ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม รวมทั้ ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการวิจัยต่อไป
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สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของบัณฑิต ค่านิยม
ภาพอนาคตคณะเกษตรและชีวภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย
โครงสร้างคณะเกษตรและชีวภาพ
บทที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 -2557)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั จากเงินรายได้
บทที่ 3 การดําเนินงานบริหารงานวิจยั คณะเกษตรและชีวภาพ
ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ปฏิทินการปฏิบตั ิงานในรอบ 12 เดือนของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะเกษตรและชีวภาพ
บทที่ 4 จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนําเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารพัฒนา
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยให้มีคุณธรรม จริยธรรม
การคิดวิจารณญาณ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน
2. วิจัยและพัฒนาบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
ที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั้งในเขตเมืองและชนบท
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดําริ
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย

อัตลักษณ์ของบัณฑิต: นักปฏิบัติ อดทน มีคณุ ธรรม สร้างสรรค์ รับผิดชอบ สามัคคี มีจิตอาสา
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ค่านิยม (Shared Value): ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมใจ เพื่อความเป็นเลิศเกษตรจันทรา
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ภาพอนาคตของคณะเกษตรและชีวภาพ :
1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริการทางวิชาการการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
2. คณะเกษตรและชี ว ภาพเป็ น แหล่ ง ผลิ ต องค์ ค วามรู้ แ ละถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีฐานการถ่ายทอด 3 ฐาน ได้แก่ ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านนมแพะ ศูนย์ความเชี่ยวชาญการเพาะเห็ดและพืชเศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการ
ความรู้ตาลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเปี่ยมสุข บุคลากรมีความก้าวหน้า มั่นคง
เป็นผู้นําสังคมท้องถิ่นและอาเซียน
การวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาด้ า นการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหารและพัฒนานวัตกรรม เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคมเข้มแข็ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย:
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โครงสร้างคณะเกษตรและชีวภาพ
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะฯ

รองคณบดี

สํานักงานคณบดี

งานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

งานวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและ

งานบริหารหลักสูตร

ชีวภาพ
งานบริการการศึกษา

ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

งานคลังและพัสดุ

โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปรเซสซิงค์

ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาแขนงพืชศาสตร์

กลุ่มวิชาแขนงสัตวศาสตร์

เกษตรและชีวภาพ
กลุ่มวิชาแขนงส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านน้ํานมแพะจันทรเกษม
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งานนโยบายและแผน
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บทที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจยั
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทั้งระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภทที่เน้นการผลิตบัณฑิต 4 ปี ที่มุ่ง
จัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน ในทุกปีมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการตรวจประกันคุณภาพจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก ผลการตรวจประกันคุณภาพด้านการวิจัยผ่านอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากมี
ข้อจํากัดหลายประการ จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พบว่า อาจารย์มีภาระงานสอนมาก การทําวิจัย
มีการนําไปใช้ประโยชน์น้อย เพราะการเลือกปัญหาการวิจัยกระจัดกระจายไม่สามารถบูรณาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ได้ ดังนั้นเพื่อให้การทําวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของผู้ใช้งานวิจัย มหาวิทยาลัยฯจึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์
ทั้งความรู้ความสามารถในทุกทาง ความมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ จึงกําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้
ดังต่อไปนี้
1.1 การวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม ความต้องการของผู้เรียน
และสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสอน การใช้สื่ออย่างหลากหลาย และกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะของผู้เรียน เพื่อสร้างความพึงพอใจและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่นักศึกษาเพื่อให้สําเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
1.4 การวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสิ่งเสพติดและอบายมุขของนักศึกษา โดยให้นักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1.5 การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความเป็นไทย โดยให้มีความรู้ซาบซึ้งสืบทอดรวมทั้ง
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
1.6 การวิจัยเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารและ
การตัดสินใจพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านบริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นผู้มีคุณธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยเพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริการชุมชน และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภารกิจหลักของอาจารย์คือการสอน ความรู้ที่นํามาใช้ในการสอนควรเป็นความรู้ที่ถูกต้อง และทันสมัย
การศึกษาวิจัยในเนื้อหาที่สอนอย่างลึกซึ้งจะทาให้ผู้สอนมีความแตกฉาน นอกจากนําความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
เรียนการสอนแล้วความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนําไปเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็น การบริการทางวิชาการ
แก่สังคมด้วย จึงกําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้
2.1 การวิจัยเพื่อตรวจสอบ ยืนยัน ยกเลิกทฤษฎีต่าง ๆ หรือสร้างทฤษฎีใหม่
2.2 การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม
2.3 การวิจัยเพื่อประยุกต์โดยนาองค์ความรู้เดิมไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่า
2.4 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
2.5 การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปญ
ั หาในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ประเทศชาติกําลังประสบปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และภัยจากความขัดแย้งในสังคมและ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทางด้านสังคม มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัย
ไว้ดังต่อไปนี้
4.1 การวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และการใช้พลังงานทดแทน
4.2 การวิจัยเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตาม
แนวทางพระราชดําริ
4.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนจากการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.4 การวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
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เพื่อให้การตัดสิน การพัฒนาและการแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการวิจัยรองรับในปริมาณที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัย
ไว้ ดังต่อไปนี้
3.1 การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย
3.2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ของโลกและประเทศ
3.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและชุมชนในมหาวิทยาลัย
3.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
3.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
3.6 การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
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4.5
การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
4.6 การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ
4.7 การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4.8 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
และนําไปสู่การจดสิทธิบัตร
4.9 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สารเคมีและส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยเชิงพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตั้งอยู่ในเขตจตุจักรมีเขตบริการชุมชนที่ต้องรับผิดชอบประกอบด้วย
เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตวังทองหลาง เขตพระโขนง เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง
เขตห้วยขวาง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง รวมทั้งเขตปริมณฑล เพื่อเป็นการวิจัยนําไปสู่
การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ จึงได้กําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
5.1 การวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน
5.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุขรวมทั้งเกมส์
ที่ไม่พึงประสงค์
5.3 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
5.4 การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการพึ่งตนเองของคนในชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดศูนย์การศึกษาที่จังหวัดชัยนาท จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท มหาวิทยาลัยฯจึงได้กําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดชัยนาทไว้ดังต่อไปนี้
6.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น
6.2 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งมีปัญหา รวมทั้งปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็ก
6.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอน การผลิตสื่อการสอนและการเพิ่มวิทยฐานะให้แก่ครู
6.4 การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เด็กพิเศษ และผู้สูงอายุ
6.5 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในนาข้าวและการลดมลพิษในแหล่งน้ําในเขตพื้นที่
6.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนและสินค้าเกษตร
6.7 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6.8 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

6

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย
พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการวิจัยให้
ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย
พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2548”
ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4 ข้อบังคับนี้ไม่ใช้บังคับกับเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับอุดหนุนตามกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณหรือทุนวิจัยที่ระเบียบกําหนดไว้โดยเฉพาะ
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ข้อ 6 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณะ” หมายความรวมถึง สํานัก บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
“คณบดี” หมายความรวมถึง ผู้อํานวยการสํานัก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อํานวยการสถาบัน
ผู้อํานวยการศูนย์หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
“คณาจารย์ประจํา” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการในตําแหน่ง
วิชาการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจําตามสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
“คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย” หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
“กองทุนวิจัย” หมายถึง กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การวิจัย” หมายถึง การค้นคว้าอย่างมีระเบียบและมีจุดมุ่งหมายแน่นอน เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่
ความเข้าใจ ความจริง หลักการบางอย่าง และหรือข้อแก้ปัญหา
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ข้อ 7 การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มี 2 ประเภท คือ
(1) การวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การวิจัยทุกสาขาวิชารวมทั้งการวิจัยที่มหาวิทยาลัย
กําหนดหัวข้อ และได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยโดยตรงหรืองบประมาณแผ่นดิน
(2) การวิจัยของคณะ ได้แก่ การวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะและได้รับเงินอุดหนุน
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้คณะ
ข้อ 8 การวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย” มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการตามข้อบังคับนี้การวิจัยของคณะ ให้คณบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยคณะ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ และดําเนินการต่าง ๆได้ โดยอาศัยข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ข้อ 9 คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ประกอบด้วย
(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(3) ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
(4) ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(5) ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
(6) ผู้แทนคณะเกษตรและชีวภาพหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(7) ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
(8) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สายวิทยาศาสตร์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
(9) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
(10) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(11) รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหนึ่งคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (3), (4), (5), (6), (7), (8) และ (9) ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยและให้อยู่ในตําแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อีกได้
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตามวรรคสองว่างลง ให้ดําเนินการได้มาซึ่งกรรมการภายในสามสิบวันและ
ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ดารงตําแหน่งตามกําหนดวาระของกรรมการที่ตนแทน
ข้อ 10 กรรมการส่งเสริมการวิจัยพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ออกจากราชการ
(5) โอนไปสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น
(6) ลาศึกษาต่อเต็มเวลา
ข้อ 11 คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารกองทุนวิจัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
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(2) เสนอแนะแนวนโยบายและโครงการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย
(3) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและคณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
(4) ส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์ประจําและข้าราชการในมหาวิทยาลัย
(5)
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกโครงการวิจัยที่ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
(6) ติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้เสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย
(7) พิจารณาความเหมาะสมในการให้เงินอุดหนุนการวิจัย เงินสมนาคุณการวิจัยและรางวัล
การวิจัย นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
(8) จัดสรรการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย
(9) กําหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยอันสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ และกําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผู้วิจัยที่ไม่ส่งงานวิจัยหรือส่งล่าช้ากว่ากําหนด
(10) เผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
(11) ติดต่อเพื่อประสานงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทั้ง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ในกิจการส่งเสริมการวิจัย
(12) พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายเวลาการวิจัย
(13) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 12 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 13 ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนวิจัยขึ้นเรียกว่า “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”
เป็นทุนหมุนเวียนฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มาจาก
(1) กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม และเงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
มาเป็นรายปี
(2) เงินบริจาคสมทบกองทุนวิจัย
(3) เงินรายได้จากการดําเนินกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
(4) ดอกผลกองทุนวิจัย
(5) เงินรายได้จากเงินอุดหนุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
(6) เงินรายได้อื่น
ข้อ 15 คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย อาจจัดสรรเงินกองทุนวิจัย เพื่อใช้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนการวิจัย เงินสมนาคุณการวิจัย และเงินรางวัลการวิจัย
(2) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
(3) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
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ข้อ 16 ให้อธิการบดีหรือผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้มีอํานาจลงนามสั่งจ่ายเงินกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามคําแนะนําของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
ข้อ 17 หลักเกณฑ์การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชี การตรวจสอบบัญชีการหัก
เงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเข้ากองทุนวิจัย การแสดงฐานะทางการเงินหรือการอื่นใด
เกี่ยวด้วยการบริหารกองทุนวิจัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการส่งเสริม
การวิจัย
ข้อ 18 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายได้เข้ากองทุนวิจัยประจําปีงบประมาณ
ข้อ 19 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุนอุดหนุนการวิจัย การเบิกจ่ายทุนวิจัยนิติสัมพันธ์
ระหว่างผู้รับทุนกับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยกําหนด
หมวด 4
รางวัลสมมนาคุณและรางวัลการวิจัย
ข้อ 20 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อเป็นรางวัลสมนาคุณแก่ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย ซึ่ง
ดําเนินการวิจัยสําเร็จตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก โดยให้จ่ายเงิน
สมนาคุณการวิจัยไม่เกินโครงการละหนึ่งหมื่นบาท ตามคุณภาพและคุณค่าของผลงานวิจัย หลักเกณฑ์และ
วิธีการการจ่ายรางวัลสมนาคุณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยกําหนด
ข้อ 21 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อเป็นรางวัลการวิจัย ในกรณีต่อไปนี้
(1) ผู้วิจัยที่ได้รับรางวัลวิจัยระหว่างประเทศได้รางวัลไม่เกินห้าหมื่นบาท
(2) ผู้วิจัยที่ได้รับรางวัลวิจัยระดับประเทศให้ได้รางวัลไม่เกินสามหมื่นบาท
(3) ผู้วิจัยที่ได้รับรางวัลวิจัยระดับมหาวิทยาลัยให้ได้รางวัลจากกองทุนวิจัยไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาทหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายรางวัลการวิจัย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยกําหนด

ข้อ 22 การใดที่ได้ดําเนินการไปแล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการวิจัย
พ.ศ. 2548 ให้นําข้อบังคับนี้ไปใช้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553
(ดร. บุญปลูก ชายเกตุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั จากเงินรายได้

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
2.1 งานวิจัยประเภทที่ 1.1-1.9 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นคณาจารย์ประจําและข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผลงานวิจัย
2.2 งานวิจัยประเภทที่ 1.10 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติวิจัยในระดับปริญญาตรี
เช่น วิชาปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(2) ผู้วิจัยต้องมีที่ปรึกษารับรองโครงร่างการวิจัย
ข้อ 3 มูลค่าทุน
3.1 งานวิจัยประเภทที่ 1.1-1.8 มูลค่าทุนละไม่เกิน 200,000 บาท
3.2 งานวิจัยประเภทที่ 1.9 มูลค่าทุนละไม่เกิน 20,000 บาท
3.3 งานวิจัยประเภทที่ 1.10 ทุนละไม่เกิน 5,000 บาท สําหรับการวิจัยแบบทดลองและทุน
ละไม่เกิน 3,000 บาท สําหรับการวิจัยแบบสํารวจ
ข้อ 4 แนวปฏิบัติการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ให้ดําเนินการดังนี้
4.1 ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องทําข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมขออนุมัติโครงการวิจัย ตาม
แบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นภาษาไทย จํานวน 10 ชุด ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2 ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับ
อนุมัติโครงการวิจัยและทุนภายในหนึ่งเดือน
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เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ 5
และข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2553 จึงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 งานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเงินรายได้ มีดังนี้
1.1 งานวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ์และงานต้นแบบ
1.2 งานวิจัยประเภทริเริ่มโครงการวิจัย
1.3 งานวิจัยประเภทพัฒนานักวิจัย
1.4 งานวิจัยประเภททั่วไป
1.5 งานวิจัยประเภทกําหนดหัวข้อ
1.6 งานวิจัยสถาบัน
1.7 งานวิจัยประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ
1.8 งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น
1.9 งานวิจัยในชั้นเรียน
1.10 งานวิจัยนักศึกษา
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4.3 ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย ตามจํานวนที่ได้รับในแต่ละงวด
ข้อ 5 ให้หักเงินอุดหนุนการวิจัยไม่เกินร้อยละ 5 ของแต่ละโครงการ โดยให้นําไปสมทบเป็น
เงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย ให้ดําเนินการดังนี้
6.1 การเบิกจ่ายเงินงวดแรก จํานวนร้อยละ 20 เมื่อทําสัญญาต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
6.2 การเบิกจ่ายเงินงวดที่สอง จํานวนร้อยละ 50 เมื่อรายงานความก้าวหน้า 3 บทตามเนื้อ
งานของแผนปฏิบัติการที่วางไว้ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยรายงานความก้าวหน้าจะต้องผ่านการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าเห็นควรดําเนินการต่อได้
6.3 การเบิกจ่ายเงินงวดที่สาม จํานวนร้อยละ 30 เมื่อส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้ง
บทความวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยรายงานการวิจัยและบทความวิจัยจะต้องผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้ให้ทุนเห็นชอบในงานวิจัยทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะทาการหักเงิน
ค่าบริหารจัดการเข้ากองทุนวิจัย จํานวนร้อยละ 5 จากยอดเงินรวมของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนในงวด
ที่สองของการจ่ายเงินให้แก่ผู้วิจัย
ข้อ 7 ผู้ได้รับทุนอุดหนุนต้องดําเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามแผนการใช้เงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว
การเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินสามารถทาได้เฉพาะกรณีที่จําเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานวิจัยเท่านั้น
ในกรณีมีเงินอุดหนุนวิจัยเหลือจ่าย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินทั้งหมดที่
ได้รับไปยังมหาวิทยาลัยและนําเงินส่งคืนส่วนราชการภายใน 15 วัน
ในกรณียกเลิกโครงการวิจัย พิจารณาเป็น 2 กรณี
ก. กรณียังไม่ได้เริ่มดําเนินการ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปยัง
มหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน และมหาวิทยาลัยจะงดเว้นการพิจารณาให้ทุนโครงการวิจัยของบุคคลราย
ดังกล่าว จํานวน 3 ปี
ข. กรณีที่ดําเนินการไปบางส่วน ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากเงินที่ได้เบิก
ไปแล้ว ไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน พร้อมรายงานผลการวิจัยที่ได้ดําเนินการไปแล้วและมหาวิทยาลัยจะ
งดเว้นการพิจารณาให้ทุนโครงการวิจัยของบุคคลรายดังกล่าว จํานวน 3 ปี
ค. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและโครงการวิจัยจําเป็นต้องยกเลิกโครงการ ให้หัวหน้าโครงการวิจัย
ส่งเงินคืนเหลือจ่ายจากเงินที่ได้เบิกไปแล้วไปยังมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน พร้อมรายงานผลการวิจัยที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมวิจัยจะพิจารณาความเหมาะสมของการยกเลิกโครงการเป็นรายกรณี
ข้อ 8 การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบและการติดตามรายงานความก้าวหน้าให้เป็นหน้าที่
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และให้ดําเนินการดังนี้
8.1 ให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย ดําเนินการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดย
อนุโลม และต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ
8.2 การเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดต้องเป็นไปตามข้อ 6
8.3 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนวิจัย ทํารายงานสรุป การใช้เงินและ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและแสดง
หลักฐานการใช้จ่ายเงินต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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8.4 เมื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนผิดสัญญาให้ทุน หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
หรือมี พฤติก ารณ์ที่ เห็น ได้ว่า ผู้รับ เงินอุด หนุน ไม่ส ามารถดําเนิ นการตามโครงการวิ จัย ให้ แ ล้ว เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยาย ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญาทันที และให้สถาบันวิจัย
และพัฒนารายงานให้ผู้ให้ทุนทราบ
8.5 เมื่อบอกเลิกสัญญาตามข้อ 8.4 ผู้รับทุนต้องส่งหลักฐานที่ได้ใช้จ่ายไปก่อนการบอกเลิก
สัญญา และรายงานผลการวิจัยเท่าที่ได้ดําเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งคืนเงินวิจัยที่ได้รับไปทั้งหมดพร้อมครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดอันเนื่องจากความผิดหรือความ
บกพร่องของผู้ให้ทุนหรือพฤติการณ์ใดที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบ ให้ผู้รับทุนคืนเงินอุดหนุนการวิจัยส่วนที่
ได้รับไปและยังมิได้จ่ายหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญารวมทั้งครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุนทันที
ข้อ 9 การรายงานผลการวิจัย ผู้รับทุนต้องจัดส่งรายงานผลการวิจัยดังต่อไปนี้
9.1 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย จํานวน 3 ชุด ทุก 6 เดือน นับจากวันที่ทําสัญญา
9.2 รายงานการวิจัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 10 การเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือการเผยแพร่ในลักษณะอื่น ๆ ให้ระบุข้อความใน
กิตติกรรมประกาศหรือที่หนึ่งที่ใดในการจัดพิมพ์ตามแบบความเหมาะสมด้วยว่า “ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”
ข้อ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลการวิจัย
ค้นคว้าแต่เพียงผู้เดียว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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13

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556

บทที่ 3
การดําเนินงานบริหารงานวิจัย คณะเกษตรและชีวภาพ
การดําเนินงานด้านการบริหารงานวิจัยของคณะเกษตรและชีวภาพนั้นมีคณะกรรมการวิจัยที่ถูก
แต่งตั้งโดยคณะบดีคณะเกษตรและชีวภาพ ตามคําสั่งคณะเกษตรและชีวภาพ ที่ 14/2556
ออกเมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556ซึ่งประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี
4. นายสัตวแพทย์ภูริทัต
5. ดร.สันติธรรม
6. นางสาวจันทร์จิรา
7. นายอดิพล
8. นางสาวจิราภรณ์
9. นายศุภชาติ
10. พนักงานธุรการ

กิตติพงศ์ไพศาล
เชมนะสิริ
ด่านวิริยะกุล
ยอดเพ็ชร
โชติประทุม
พิมพาเรียน
เอื้อจรัสพันธุ์
จิรานภาพันธุ์
ธรรมนิติเวทย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. การกําหนดนโยบาย ระบบและกลไก ส่งเสริมและติดตามงานด้านการวิจัย
2. วางแผนการดําเนินการ ประสานงานและประมวลผลงานด้านการวิจัย
3. พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน และ/หรือจัดการงบประมาณการวิจัยส่งเสริมระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในการตีพิมพ์ เผยแพร่ นําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และ/หรือการบริการวิชาการ
6. รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
7. ดําเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

นักวิจัยจัดส่งบทความวิจัย
ให้คณะกรรมการวิจัย
คณะกรรมการวิจัยแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบบทความ (นักวิจัยรุ่นพี่)

ผู้ตรวจสอบตรวจสอบความ
สมบูรณ์และ/หรือภาษาอังกฤษ
ของบทความ

ไมผาน

นักวิจัยดําเนินการแก้ไข
และส่งให้ผู้ตรวจอีกครั้ง

ผาน

คณะกรรมการวิจัยพิจารณารูปแบบการเผยแพร่

นักวิจัยนําผลการวิจัยไปเผยแพร่และ
นําไปใช้ประโยชน์
นักวิชาการศึกษานําบทความเผยแพร่
ทางเวปไซต์คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการวิจัยนําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณเพื่อประชุมเสนอผลงานหรือเผยแพร่
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ขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

นักวิชาการศึกษารวบรวมงานวิจัยที่จัดทํา
เรียบร้อยแล้วตามรายชื่อนักวิจัย
คณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดสรรหัวข้อ
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
คณะกรรมการวิจัยประชุมร่วมกับนักวิจัยเพื่อวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
นักวิจัยจัดทําเอกสารเพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ได้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

คณะกรรมการวิจัย
พิจารณาตรวจสอบ
เอกสารสําหรับเผยแพร่

ไมผาน

นักวิจัยดําเนินการแก้ไขและส่ง
ให้คณะกรรมการวิจัยอีกครั้ง

นักวิชาการศึกษาไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
- เผยแพร่บนเวปไซต์คณะเกษตรและชีวภาพ
- ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรม
- ใช้เป็นเอกสารประกอบการบริการวิชาการ
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผาน
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ปฏิทินการปฏิบัติงานในรอบ 12 เดือนของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะเกษตรและชีวภาพ
รายละเอียดกิจกรรม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ผู้รับผิดชอบ

1.
ประกาศรับ โครงร่ า ง
งานวิจัยเพื่อพิจารณา

นักวิชาการศึกษา

2. ประชุ ม พิ จ ารณาโครงร่ า ง
งานวิ จั ย เพื่ อ เสนอรั บ ทุ น ทั้ ง
อาจารย์และนักศึกษา
3. ส่งโครงร่างงานวิจัยที่ผ่าน
การพิ จ ารณาให้ ส ถาบั น วิ จั ย
และพัฒนาพิจารณา
4. ติดตามการทําสัญญารับทุน

คณะกรรมการวิจัย

5.
ประชุ ม ติ ด ตาม
ความก้าวหน้างานวิจัย รอบ 6
เดือน
6.
ส่ ง แบบรายงาน
ความก้ า วหน้ า ที่ ที่ ผ่ า นการ
ประชุม
7.
ประชุ ม ติ ด ตาม
ความก้ า วหน้ า งานวิ จั ย รอบ
12 เดือน
8.
ส่ ง แบบรายงาน
ความก้ า วหน้ า ที่ ที่ ผ่ า นการ
ประชุม
9. ประชุม เรื่อง การเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

คณะกรรมการวิจัย

10. ประชุมพิจารณาคัดสรร
วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์
ความรู้ จ ากงานวิ จัย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
11. จัดการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

คณะกรรมการวิจัย

นักวิชาการศึกษา

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการวิจัย

คณะกรรมการวิจัย
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บทที่ 4
จรรยาบรรณนักวิจยั คณะเกษตรและชีวภาพ
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้
การดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุน การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศ เวลา
ทํางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานระหว่างดําเนินการ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทํางานวิจัย
นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถและเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุน
วิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะทํา
วิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยต้องให้
เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นที่นํามาใช้ ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุน นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ําซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม นักวิจัยต้องเสนอผลงาน
อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน
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2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย
นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงาน ตาม
กําหนดเวลา ไม่ทําผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอันเกิดจาก การวิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ ความชํานาญหรือ มี
ประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่องานวิจัย
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอย่าง
เพียงพอเพื่อ นําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ

ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศรีของเพื่อน
มนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอม
ก่อนทําการวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คํานึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การทดลอง
ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของ การทําวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ
อาจ ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทํางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
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ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับคน
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ
สังคม
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6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7 นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิดความ
เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกิน ความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยัน ในทางวิชาการ

ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจั ยมีจิ ตสํา นึกที่ จะอุ ทิศ กํ าลัง สติปั ญ ญาในการทํ าวิจั ย
เพื่อ ความก้า วหน้ า ทางวิช าการ
เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจัยด้วยจิตสํานึกที่
จะอุทิศกําลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทําการ
วิจัยที่ขัดกับ กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทํา
การส่งเสริมพัฒนาความรู้จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป
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ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟัง ความคิดเห็นและ เหตุผล
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตน ให้ถูกต้อง
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยกับเพื่อน ร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําที่ดี เพื่อ
สร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

20

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556

บทที่ 5
รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการทําวิจัยสามารถแบ่งตาม
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Basic Research)
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการวิจัยบริสุทธิ์เป็นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ หรือเพื่อ
ตรวจสอบทฤษฎีเดิมหรือการวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ เป็นการวิจัยที่สําคัญที่จะทําให้ขยายความรู้ทางวิชาการ
ผู้สอนที่ทําวิจัยในลักษณะนี้จะทําเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบสอนอยู่มาศึกษาต่อยอดหรือศึกษาเชิงลึกเพื่อให้ได้
องค์ความรู้ในเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าที่ปรากฏในตําราและเป็นประโยชน์กับการนําไปใช้การเรียนการสอน
การเขียนตาราทางวิชาการ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชนและนําไปสู่การประยุกต์ใช้ต่อไป
2. การวิจัยและพัฒนา (R&D Research)
เป็นการวิจัยเพื่อที่สร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือ มุ่งค้นหารูปแบบวิธีการ หรือ
แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อสนองความจําเป็นหรือความต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ
จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสื่อการสอน รูปแบบการสอน หรือพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา

ผลที่ต้องการ

จากสภาพปัญหาที่ปฏิบัติจริงทําให้เกิดความต้องการเพิ่ม
คุณภาพหรือประสิทธิภาพ

เลือกแนวทางพัฒนา

ใช้วิธีการสํารวจจากเอกสาร สํารวจจากตัวอย่างเพื่อหา
ข้อมูลพื้นฐาน กฎ หรือทฤษฎีต่างๆ มาเป็นแนวทางการ
เลือกวิธีการพัฒนาภายใต้ข้อจํากัดและปัจจัย

ดําเนินการพัฒนา

พัฒนาตามแนวทางที่เหมาะสมที่สุดและมีโอกาสเป็นไปได้
สูงสุด
ในแผนแบบการวิจัยเชิงทดลองในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพของสิ่งที่พัฒนาขึ้น

ทดลองใช้สิ่งที่พัฒนา

สรุปผล
การทดลอง

ไมพึงพอใจ
(ต่ํากวาเกณฑ)

พึงพอใจ (สูงกวาเกณฑ)

ยุติและเผยแพร

ตรวจสอบและเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ถ้าต่ํากว่าเกณฑ์
ให้ทําการปรับปรุง
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ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
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3. การวิจัยประดิษฐ์ (Innovation)
การประดิษฐ์ ตามความหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ การคิดค้นหรือคิดทําขึ้นเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือ
ส่วนประกอบของอุปกรณ์ส่ิงของหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ หรือเป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธีกระบวนการ หรือ
วิธีการใหม่ ๆ ในการผลิตการเก็บรักษาให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ขั้นตอนการวิจัยประดิษฐ์

จุดเริ่มต้นการผลิต

ทรัพยากรที่ใช้

ผลที่ต้องการผลิต

การวิจัยตลาด

หลักการ วิธีการ กรรมวิธี

การวางแผนออกแบบสิ่งประดิษฐ์

การตรวจสอบ

เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตรต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือ
แพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสําคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันที่ยื่นขอทั้งในหรือ
ต่างประเทศและสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่ขอรับอนุสิทธิบัตร
และต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี
(รวม 10 ปี) ข้อสังเกต สิ่งประดิษฐ์ที่จะนํามาขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องไม่เคยเปิดเผยสาระสําคัญมาก่อนไม่ว่า
ในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการแสดงผลงานในหน่วยราชการจัดขึ้นหรือในงานแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ แต่ต้องมายื่นขอรับอนุสิทธิบัตรภายใน 12 เดือน นับแต่วันเปิดแสดงงาน มิฉะนั้น ท่านอาจไม่มีสิทธิ
ขอรับอนุสิทธิบัตร สามารถยื่นได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ทุกจังหวัด โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้
1. แบบพิมพ์คําขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
2. รายละเอียดการประดิษฐ์
3. ข้อถือสิทธิ
4. บทสรุปการประดิษฐ์
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อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ซึ่งแตกต่างกับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ที่มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน ในขณะที่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มี
เทคนิคที่ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อน หรือที่เรียกว่า มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ขั้นตอนการขอรับ
อนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์มากเนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียนแทนการใช้ระบบที่
ต้องมีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน โดยผู้ประดิษฐ์คิดค้น สามารถที่จะเลือกว่า จะยื่นขอความคุ้มครอง
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้
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5. รูปเขียน (ถ้ามี)
6. เอกสารประกอบคําขอ เช่น
- เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิบัตร
- หนังสือมอบอํานาจ (เฉพาะมอบอํานาจให้ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินปัญญา)
- หนังสือสัญญาโอนสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร
- หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น (กรณีที่มีการนําไปแสดง)
- ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6
เดือน)
- กรณีเป็นนิติบุคคลยื่นหลายคําขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับและสําเนาหนังสือรับรองโดย
รับรองสําเนาถูกต้องด้วย
ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
ยื่นคําขอ
ตรวจสอบเบื้องต้น
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

รับจดทะเบียน / ประกาศโฆษณา

4. การวิจัยสถาบัน
เป็นการทําวิจัยภายในหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจาก
การวิจัยทั่วไป ซึ่งเป็นการวิจัยตามขอบเขต ลักษณะ หน้าที่ หรือโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ หรือปัญหาที่
เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรหรือสถาบันนั้น ๆ เป็นการทําวิจัยทั้งในปัญหาเฉพาะหน้าหรือการที่จะวางนโยบายหรือ
แผนระยะยาวของสถาบัน ผลงานการวิจัยสถาบัน จะต้อนํามาแก้ปัญหาหรือกําหนดนโยบายหรือพัฒนาองค์กร
หรือ สถาบันนั้น ๆ เท่านั้น แต่อาจนําไปเป็นแนวทางในการวิจัยสถาบันอื่น ๆ ได้คณะผู้วิจัยควรเป็นนักวิจัย
หรือนักวิชาการที่สังกัดอยู่ภายในหน่วยงานหรือสถาบันนั้น ๆ (เว้นแต่จะมีที่ปรึกษาจากภายนอกร่วมด้วยก็ได้)
คณะนักวิจัยควรเป็นนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยา นักสถิติการศึกษา สังคมวิทยามนุษยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือการปกครอง เป็นต้น แนวคิดหรือเป้าหมายหลักของการวิจัยสถาบันก็คือ เพื่อให้
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ผู้บริการนําข้อมูลหรือข้อค้นพบต่าง ๆ จากการวิจัยไปใช้ประกอบในการแก้ปัญหา กําหนดนโยบายพัฒนา
สถาบัน หรือตัดสินใจในภาวการณ์ที่คับขัน เป็นต้น การทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับข้อมูลที่จําเป็นสําหรับผู้บริหาร
ในสถาบัน มี 5 องค์ประกอบคือ
1. โครงการวิจัยสถาบันด้านนิสิต/นักศึกษา (Student)
2. โครงการวิจัยสถาบันด้านบุคลากร (Staff)
3. โครงการวิจัยสถาบันด้านหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษา (Program)
4. โครงการวิจัยด้านการเงิน/งบประมาณ (finance)
5. โครงการวิจัยสถาบันด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility)
ตัวอย่างหัวข้อวิจัยสําหรับการวิจัยสถาบันในโครงการต่างๆ
โครงการวิจัย
- สถิติข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต/นักศึกษาแต่ละภาควิชาและคณะ
- ค่าใช้จ่าย/ความเป็นอยู่
- ปัญหาและอุปสรรคของนิสิต/นักศึกษา
- การได้งานทําของนิสิต/นักศึกษา
2. ด้านบุคลากร
- คุณวุฒิและประสบการณ์ของคณาจารย์
-หน้าที่และภารกิจของอาจารย์
- ความก้าวหน้า ขวัญกําลังใจและความต้องการ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหัวหน้างาน
- การสํารวจผู้มีรายได้น้อยของสถานบัน
- สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบัน
- การประเมินผล ฯลฯ
3. ด้านหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษา
- การติตามผลผู้สําเร็จการศึกษา
- การเรียนการสอน
- ความเหมาะสมของหลักสูตร
- การประเมินผล ฯลฯ
4. ด้านการเงิน/งบประมาณ
- รายรับและรายจ่ายของสถาบัน
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
- แผนงานกับงบประมาณ
5. ด้านอาคารสถานที่/อุปกรณ์การศึกษา - การจัดตั้งและการใช้อาคารสถานที่
- แผนผังอาคาร/สถานที่
- อุปกรณ์การเรียน/การสอน
- สภาพแวดล้อม
- สิ่งอํานวยความสะดวก
-ห้องสมุด เอกสารและอื่น ฯลฯ
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5. การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action
Research) การวิจัยของครู (Teacher Research) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คําทั้ง 4 คํานี้มีความหมาย
ในลักษณะคล้ายกันคือ เป็นการศึกษาหาความจริงสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ เจตคติ หรือทักษะของผู้เรียน และกําหนดเทคนิคหรือวิธีการจัดการเรียนโดยปรับปรุง
รูปแบบการสอน การใช้สื่อนวัตกรรมการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ
ลักษณะที่สําคัญสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน
1. ผู้วิจัย ผู้ที่ทําการวิจัยในชั้นเรียนคือผู้สอนไม่ใช่นักวิชาการจากส่วนกลางหรือจากหน่วยงานอื่น ๆ
มาศึกษาวิจัยให้ ผู้วิจัยอาจเป็นผู้สอนคนเดียวหรือผู้สอนหลายคนที่สอนในรายวิชาเดียวกันและประสบปัญหา
คล้ายกัน ผลการวิจัยจึงมีประโยชน์ต่อทุกคน
2. ปัญหาที่เลือกทาการวิจัย เป็นปัญหาแคบ ๆ เฉพาะเรื่องและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการสอน
การเลือกปัญหาไม่ได้มาจากทฤษฏีหรือข้อเสนอแนะของผู้อื่น แต่เป็นปัญหาที่ผู้สอนประสบด้วยตนเองในขณะ
ทาการสอน
3. วัตถุประสงค์การวิจัย การทําวิจัยเพื่อนาผลการวิจัยไปแก้ปัญหาจริงเฉพาะเรื่องจึงไม่ควรกําหนด
วัตถุประสงค์หลายข้อเพราะจะทาให้ไม่สามารถทําวิ จัยเสร็จทันเวลาในการนําไปใช้แ ก้ปัญหาในชั้นเรียน
วัตถุประสงค์จึงแคบเฉพาะเรื่องเดียวที่ต้องการแก้ปัญหาในรายวิชาเดียว
4. ขอบเขตการวิจัย เนื่องจากการทําวิจัยในชั้นเรียนต้องนําผลไปสู่การปฏิบัติจริงขอบเขตประชากรจึง
ไม่กว้างใหญ่ เช่น ห้องเรียนเดียว หรือกลุ่มคนกลุ่มเดียว หรือคนเดียว และไม่ต้องมีการสุ่มตัวอย่าง ส่วน
ขอบเขตด้านระยะเวลาทาการวิจัยจะกําหนดขอบเขตในช่วงเวลาสั้นเพื่อให้ทันใช้ประโยชน์ ใช้เวลาตามที่สอน
จริงไม่ทดลองโดยใช้เวลาทดลองนานเกินแผนการสอนจริง
5. แผนการวิจัย เนื่องจากลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแผนการวิจัยควรมี 3 ระยะ ระยะแรกเป็น
ระยะวางแผนในการหารูปแบบวิธีการกิจกรรมและนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ระยะที่สองเป็นการทดลองโดยนําวิธีการหรือนวัตกรรมที่กําหนดไว้ใ นระยะแรกมาดําเนินการทดลองใน
การสอนจริง ระยะที่สามเป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปรับปรุงพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้
แก้ปัญหาว่าบรรลุผลตามสมติฐานหรือไม่
6. เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือการวิจัยมีสองชนิด เครื่องมือชนิดแรกคือ สื่อ วิธีการสอน และอีกชนิด
คือเอกสารการวัดผลตัวแปร เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต และเนื่องจากการวิจัยที่ใช้เวลาน้อย
ต้องทําอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออาจไม่เคร่งครัดให้ได้
เครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพสูงมีค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูงตามเกณฑ์ การหาคุณภาพอาจใช้
วิธีการนําเครื่องมือที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนถือว่ามีคุณภาพดีแล้วโดยไม่ต้องทดลองใช้และคํานวณค่า
ดัชนีวัดคุณภาพต่าง ๆ
7. การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนมากจะใช้สถิติเชิงบรรยาย เช่น การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในลักษณะความเรียงและมีแผนภูมิประกอบเพื่อให้เห็น
ความแตกต่างหรือพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียน
8. การเขียนรายงานการวิจัย สามารถเขียนได้ในสองลักษณะ คือ การรายงานการวิจัยแบบไม่เป็น
ทางการ เป็นการรายงานวิจัยแบบง่าย ๆ หรือที่นิยมเรียกกันว่าวิจัยหน้าเดียวประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ
ปัญหาวิจัย วิธีดําเนินการแก้ปัญหา และผลการแก้ปัญหา โดยได้เขียนวัตถุประสงค์ไว้ในย่อหน้าแรกเกี่ยวกับ
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ที่มาและปัญหาการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยแบบไม่เป็นทางการนี้เหมาะสําหรับผู้สอนเขียนรายงานที่เป็น
งานประจําคือปฏิบัติการแก้ปัญหาในชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอและเขียนรายงานแบบสั้น ๆ โดยไม่ได้มุ่งหวัง
เผยแพร่สู่สาธารณชนหรือเพื่อใช้เป็นผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่ได้รับทุนวิจัยหรือต้องการนําผลงานวิจัยเพื่อ
การประเมินต้องเขียนรายงานแบบเต็มรูปแบบ เช่นการเขียนรายงานวิจัย 5 บทที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป

6. การวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Base Research)
การวิจัยเชิงพื้นที่ เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ผลงานวิจัยมาขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ด้านต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โจทย์ปัญหาจากชุมชน
ชุมชนจึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่กําหนดหัวข้องานวิจัย โจทย์วิจัย
วางแผนปฏิบัติการและมีการบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับคณะผู้บริหารสมัยใหม่ การวิจัยเชิงพื้นที่เป็น
การวิจัยคุณภาพในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participation Action Research : PAR)
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ขั้นตอนการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 1 กําหนดปัญหาหรือการค้นหาปัญหา
การกําหนดปัญหาในชั้นเรียน โดยอาจใช้ประสบการณ์ตรง จากการสังเกต การสํารวจจากข้อมูล
ทุติภูมิ (ผลการสอบ คะแนนรายงาน หรือเอกสารต่าง ๆ) จากการศึกษารายกรณี
ขั้นที่ 2 การวางแผนหรือการเตรียมการ
ในขั้นนี้เป็นการวางแผนเตรียมแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการสอนโดยการจัด
การเรียนการสอนวิธีการใหม่ หรือการใช้สื่อนวัตกรรมการสอนแบบใหม่ และแก้ปัญหากับใครกลุ่มใด เมื่อไร
โดยวิธีการอย่างไร
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน
ในขั้นตอนนี้ที่ผู้สอนลงมือปฏิบัติการสอนตามแผนที่กําหนดไว้ และต้องมีการเก็บข้อมูลระหว่างทดลอง
โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ
ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล
นําผลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ มาตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าวิธีการสอน
สื่อการสอน ที่ได้ทดลองใช้นี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนได้หรือไม่ ด้านความรู้ความพึงพอใจ และ
ความสามารถในการกระทาต่าง ๆ
ขั้นที่ 5 ขั้นการเขียนรายงาน
เป็นการรายงานผลการปฏิบัติการในชั้นเรียนว่าบรรลุเป้าหมายระดับใด
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บทที่ 6
ประเภททุนวิจัยและขั้นตอนการดําเนินงาน
แหล่งของทุนอุดหนุนงานวิจัยที่สามารถดําเนินการขอเพื่อใช้ในการทํางานวิจัยนั้นประกอบด้วย 4
แหล่ง ดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ คณะเกษตรและชีวภาพ
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแนวทางปฏิบัติ
และมีขั้นตอนการดําเนินงานหลัก 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.2 ขั้นตอนการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.3 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.4 ขั้นตอนการขอขยายเวลางานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.5 ขั้นตอนการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1.1 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

สถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นาจะประกาศรั บ ข้ อ เสนอการวิ จั ยสํ าหรั บ นั ก วิ จั ยเพื่ อ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอรับงบประมาณแผ่นดินล่วงหน้า 1 ปี ตามปฏิทินของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ช่วงเดือนกรกฎาคม จะมีหนังสือแจ้ง และสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน พร้อมคู่มือประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอ
ของงบประมาณ ประจําปีงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
นักวิจัยจัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบ ว-1ด และแบบ ว-1ช (กรณีชุด นักวิจัยและคณบดีหรือรอง
โครงการ) ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านมายังคณะ เพื่อรับรองและอนุมัติการขอรับ คณบดีที่ได้รับมอบหมาย
ทุนวิจัยในเบื้องต้น
สถาบันวิจยั และพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบคุณสมบัตินักวิจัย และตามเงื่อนไข
เช่น มีงานค้างหรือไม่แบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
กรณีไม่ผ่าน : กลับสู่ขั้นตอนที่ 1
กรณีผ่าน : ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อเสนอการวิจัยให้คณะกรรมการส่งเสริม
การวิจัยพิจารณารายชื่อและจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ตามกลุ่มสาขา ซึ่ง
เป็นการกลั่นกรองข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้น
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชุม
พิจารณาจัดอันดับและให้เกรดข้อเสนอการวิจัย และวงเงินงบประมาณที่ควร
ได้รับ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อเสนอการวิจัยคืนนักวิจัย เพื่อปรับปรุง
ข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน พร้อมทั้งปรับวงเงิน
งบประมาณที่ควรจะได้รับ
นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ระบบ NRPM ของ วช. แล้ว
จัดส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นซีดี มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมข้อเสนอการวิจัยทั้งหมดจัดส่งไปยัง
วช.
วช. ส่งข้อเสนอการวิจัยขอมหาวิทยาลัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มสาขา ประเมิน
ข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัย
วช. แจ้งผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยที่ วช. ประเมิน
ให้กับนักวิจัยทราบ
กรณีไม่ผ่าน : ผู้รับผิดชอบแจ้งนักวิจัยเพื่อดําเนินการอุทธรณ์ข้อเสนอการวิจัย
ที่ วช. ไม่สนับสนุน โดยดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 12
กรณีผ่าน : ข้ามขั้นตอนดําเนินการไปที่ข้นั ตอนที่ 17
นักวิจัยยื่นอุทธรณ์ข้อเสนอการวิจัยที่ วช. ไม่สนับสนุนโดยปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อแก้ไขเสร็จให้ส่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นักวิจัย

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขั้นตอนที่
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ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

12

นักวิจัยยื่นอุทธรณ์ข้อเสนอการวิจัยที่ วช. ไม่สนับสนุนโดยปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อแก้ไขเสร็จให้ส่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยที่ยื่น
อุทธรณ์ และจัดส่งไปยัง วช.เพื่อพิจารณาประเมินผลอีกครั้ง

นักวิจัย

14
15
16
17
18
19
20
21

22

วช. จัดส่งข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยที่ยื่นอุทธรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีก
ครั้ง
วช. แจ้งผลการยื่นอุทธรณ์ข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย
ทราบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยให้กับนักวิจัย
ทราบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําคําขอตั้งงบประมาณสําหรับข้อเสนอการวิจัยที่
วช. ประเมินผล สนับสนุนจัดส่งผ่านกองนโยบายและแผนไปยังสํานัก
งบประมาณ
กองนโยบายและแผนงานแจ้ ง วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรให้ กั บ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับทราบ
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยที่ วช.
สนับสนุน ตามวงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรให้

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการพิจารณางบประมาณให้กับนักวิจัย โดยผ่าน
คณะรับทราบ พร้อมติดตามนักวิจัยมาทําสัญญารับทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมสัญญารับทุนวิจัยเพื่อ
อธิการบดี, สถาบันวิจัยและ
เสนออธิการบดีลงนาม เมื่อลงนามแล้วต้นฉบับสัญญา
พัฒนาและนักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บไว้ ส่วนคู่ฉบับคืนให้กับ
นักวิจัยเก็บไว้
นักวิจัยเริ่มดําเนินการวิจัยตามแผนงาน
นักวิจัย
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1.2 ขั้นตอนการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

สถาบันวิจัยและพัฒนาทาเรื่องขออนุมัติใช้งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย ตามที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเห็นชอบการจัดสรร
เป็นที่เรียบร้อย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการอนุมัติใช้เงินและแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย
ข้อเสนอการวิจัยไปยังคณะและแจ้งกองนโยบายและแผนนําข้อมูลเข้าระบบ
MIS ของแต่ละคณะ
นักวิจัยทําบันทึกถึงคณบดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเบิกจ่ายใน
งวดที่ 1 ให้กับนักวิจัย ตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนการวิจัย
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า คณะรั บ ผิ ด ชอบการเบิ ก จ่ า ยของคณะดํ า เนิ น การทํ า เรื่ อ ง
เบิกจ่าย เรียน ผู้อํานวยการกองคลังผ่านผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดให้กับนักวิจัย
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาผ่ า นเรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ยเงิ น วิ จั ย ของคณะไปยั ง
ผู้อํานวยการกองคลังเพื่อเบิกจ่ายให้กับนักวิจัยต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3
4
5

สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่ประจําคณะ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2

30

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556
1.3 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

นักวิจัยทําบันทึกส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยอย่างน้อย 3 บท พร้อมทั้ง
แนบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (แบบ ต-1ด) และแบบรายงานการใช้เงิน
ในงวดที่ 1 ส่งผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้า
ถ้าไม่ครบถ้วนส่งคืนไปยังนักวิจัย ถ้าครบถ้วนดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เสนอต่อ
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา

นักวิจัย

3
4
5
6

7
8
9

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาแจ้งชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
รายงานความก้าวหน้างานวิจัย
เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาส่ ง รายงานความก้ า วหน้ า งานวิ จั ย ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักวิจัยและ
แจ้งผลกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรณีไม่ผ่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งนักวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
กรณีผ่าน : ดําเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายและนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ NRPM
และดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 7
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการประเมินรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยให้นักวิจัยทราบ
นักวิจัยนําส่งหลักฐานการนําเข้ารายงานความก้าวหน้างานวิจัยสู่ระบบ NRPM
(ONGOING MONITORING) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่ออนุมัติการเบิก
เงินงวดที่ 2
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นชอบอนุมัติการเบิกจ่าย และนักวิจัยนํา
หนังสืออนุมัติไปให้เจ้าหน้าที่ประจําคณะเบิกจ่ายเงินในงวดต่อไป

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
นักวิจัย
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาและนักวิจัย
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1.4 ขั้นตอนการขอขยายเวลางานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

นัก วิ จั ยทํ า บั นทึ ก ข้ อความขอขยายเวลาการดํ า เนิน งานวิ จั ยผ่า นคณะมายั ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอการขอขยายเวลาการดําเนินการวิจัย
ของนักวิจัยต่อผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณา ส่งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพิจารณาการอนุมัติการขอขยายเวลาในการ
ดําเนินการวิจัย

นักวิจัย

3
4
5

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการอนุมัติขอขยายเวลาดําเนินการวิจัย
ของนักวิจัยให้กับนักวิจัยทราบ
นักวิจัยดําเนินการวิจัยต่อไป ตามระยะเวลาที่ขอขยายไว้

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
นักวิจัย
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2

32

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556
1.5
ขั้นตอนการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่ผ ลงานวิจัย งบประมาณแผ่น ดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

นักวิจัยทําบันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
จํานวน 1 ชุด (ยังไม่เข้าเล่ม)
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปเล่มงานวิจัย
และนําเสนอผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานวิจัย
เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาส่ ง รายงานวิ จั ย ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
ประเมินผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแต่ละสาขาประเมินผลงานวิจัยของนักวิจัย

นักวิจัย

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการประเมินรายงานการวิจัยให้นักวิจัย
ทราบ
นักวิจัยทําการแก้ไขรายงานการวิจัยตามข้อแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรณีไม่มีการแก้ไข : ข้ามการดําเนินการไปขั้นตอนที่ 10
กรณีมีการแก้ไข : ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 7
นักวิจัยส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
นักวิจัย

เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาส่ ง รายงานการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขงานวิ จั ย ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินพิจารณารายงานการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขของ
นักวิจัยอีกครั้ง
เมื่อผู้ประเมินภายนอกเห็นชอบให้นักวิจัยส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
จํานวน 3 เล่ม พร้อมซีดีและบทความวิจัย รายงานการใช้เงิน ตามเงื่อนไขใน
สัญญาการรับทุนให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
พร้อมอนุมัติการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งบทความวิจัยให้ PEER REVIEW แต่ละ
สาขาประเมินบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้ประเมินบทความวิจัย PEER REVIEW ประเมินบทความวิจัยของนักวิจัยเพื่อ
ลงวารสารวิชาการ
กรณีไม่มีการแก้ไข : ข้ามการดําเนินการไปขั้นตอนที่ 14
กรณีมีการแก้ไข : นักวิจัยปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัย
นั ก วิ จั ยรายงานการนํ า ผลการวิ จั ย ไปเผยแพร่ แ ละนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ให้ กั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบและรายงานในระบบ NRPM ของ วช. ในส่วน
ของ POST AUDIT
จบสิ้นกระบวนการดําเนินการ วิจัยของนักวิจัยเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกกระบวนการตามเงื่อนไขการรับทุนวิจัย

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นักวิจัย

นักวิจัย
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ผู้ประเมินคุณภาพงานวิจัย

นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแนวทางปฏิบัติและมี
ขั้นตอนการดําเนินงานหลัก 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 ขั้นตอนการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.3 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4 ขั้นตอนการขอขยายเวลางานวิจัย งบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.5 ขั้นตอนการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม
2.1 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1
2
3

4
5
6
7
8
(มีต่อ)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

สถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นาจะประกาศรั บ ข้ อ เสนอการวิ จั ยสํ าหรั บ นั ก วิ จั ยเพื่ อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอรับงบประมาณจากงบรายได้เมื่อเริ่มปีงบประมาณ
นักวิจัยจัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบ สค. 1 ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ นักวิจัยและคณบดีหรือรอง
MIS และส่งผ่านคณะเพื่อรับรองและอนุมัติการขอรับทุนวิจัยในเบื้องต้นมายัง คณบดีที่ได้รับมอบหมาย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบคุณสมบัตินักวิจัย และตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
เช่น มีงานค้างหรือไม่แบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
กรณีไม่ผ่าน : กลับสู่ขั้นตอนที่ 1
กรณีผ่าน : ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อเสนอการวิจัยให้คณะกรรมการส่งเสริม เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
การวิจัยพิจารณารายชื่อและจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตามกลุ่มสาขา ซึ่ง
พัฒนา
เป็นการกลั่นกรองข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
จากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตามกลุ่ม
สาขา
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรณีไม่ผ่าน : ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 7
กรณีผ่าน : ข้ามการดําเนินการไปขั้นตอนที่ 8
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อเสนอการวิจัยคืนนักวิจัย เพื่อปรับปรุง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และ
ข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน พร้อมทั้งปรับวงเงิน
พัฒนา
งบประมาณที่ควรจะได้รับ
นักวิจัย
นั ก วิ จั ย ส่ ง ข้ อ เสนอการวิ จั ยที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว หรื อข้ อ เสนอการวิ จั ยที่ ผ่ า นการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงเข้าสู่ระบบ MIS แล้ว
จัดส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นซีดี มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

9

เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นารวบรวมข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ให้
คณะกรรมการส่งเสริมวิจัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามความเหมาะสม

10

สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการพิจารณางบประมาณให้นักวิจัยได้รับทราบ
และติดตามมาทําสัญญารับทุน
กรณีไม่ผ่าน : ย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนที่ 7
กรณีผ่าน : ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 11
สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมสัญญารับทุนวิจัยเพื่อเสนอให้อธิการบดีลงนาม
เมื่อลงนามแล้วต้นฉบับสถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บไว้ ส่วนคู่ฉบับคืนให้กับ
นักวิจัยเก็บไว้
นักวิจัยเริ่มดําเนินการวิจัยตามแผนงาน

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

11
12

อธิการบดี,สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและนักวิจัย
นักวิจัย

2.2 ขั้นตอนการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

สถาบันวิจัยและพัฒนาทําเรื่องขออนุมัติใช้งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย ตามที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเห็นชอบการจัดสรร
เป็นที่เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทําการเบิกเงินงวดที่ 1 ไปยังกองคลัง เพื่อทํา
การเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัยเมื่ออธิการบดีลงนามในสัญญารับทุน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นักวิจัยเริ่มดําเนินการวิจัยตามแผนงานต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
นักวิจัย

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.3 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

นักวิจัยทําบันทึกส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยอย่างน้อย 3 บท พร้อมทั้ง
แนบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (แบบ ต-1ด) และแบบรายงานการใช้เงิน
ในงวดที่ 1 ส่งผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้า
ถ้าไม่ครบถ้วนส่งคืนไปยังนักวิจัย ถ้าครบถ้วนดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เสนอต่อ
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา

นักวิจัย

2
3
4
5
6

7
8

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาแจ้งชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
รายงานความก้าวหน้างานวิจัย
เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาส่ ง รายงานความก้ า วหน้ า งานวิ จั ย ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักวิจัยและ
แจ้งผลกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรณีไม่ผ่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งนักวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนํา
กรณีผ่าน : ดําเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 และนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ MIS
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการประเมินรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยให้นักวิจัยทราบ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ให้แก่นักวิจัย
นักวิจัยดําเนินการวิจัยตามแผนต่อไป

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
นักวิจัย

ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

นัก วิ จั ยทาบั นทึ ก ข้ อความขอขยายเวลาการดํ า เนิน งานวิ จั ยผ่า นคณะมายั ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอการขอขยายเวลาการดําเนินการวิจัย
ของนักวิจัยต่อผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาส่งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพิจารณาการอนุมัติการขอขยายเวลาในการ
ดําเนินการวิจัย

นักวิจัย

2
3
4
5

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการอนุมัติขอขยายเวลาดําเนินการวิจัย
ของนักวิจัยให้กับนักวิจัยทราบ
นักวิจัยดําเนินการวิจัยต่อไป ตามระยะเวลาที่ขอขยายไว้

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
นักวิจัย

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.5 ขั้นตอนการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย งบรายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

นักวิจัยทําบันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
จํานวน 1 ชุด (ยังไม่เข้าเล่ม)
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปเล่มงานวิจัย
และนําเสนอผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานวิจัย
เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาส่ ง รายงานวิ จั ย ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
ประเมินผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแต่ละสาขาประเมินผลงานวิจัยของนักวิจัย

นักวิจัย

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการประเมินรายงานการวิจัยให้นักวิจัย
ทราบ
นักวิจัยทําการแก้ไขรายงานการวิจัยตามข้อแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรณีไม่มีการแก้ไข : ข้ามการดําเนินการไปขั้นตอนที่ 10
กรณีมีการแก้ไข : ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 7
นักวิจัยส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
นักวิจัย

เจ้ าหน้ า ที่ ส ถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นาส่ ง รายงานการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขงานวิ จั ย ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณารายงานการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เมื่อผู้ประเมินภายนอกเห็นชอบให้นักวิจัยส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
จํานวน 3 เล่ม พร้อมซีดีและบทความวิจัย รายงานการใช้เงิน ตามเงื่อนไขใน
สัญญาการรับทุนให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัยนํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ MIS เพื่อปิดโครงการในระบบ

นักวิจัย

นักวิจัย

นักวิจัย

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พร้อมอนุมัติการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
พัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งบทความวิจัยให้PEER REVIEW แต่ละ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
สาขาประเมินบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
พัฒนา
ผู้ประเมินบทความวิจัย PEER REVIEW ประเมินบทความวิจัยของนักวิจัยเพื่อ ผู้ประเมินคุณภาพงานวิจัย
ลงวารสารวิชาการ
กรณีไม่มีการแก้ไข : ข้ามการดําเนินการไปขั้นตอนที่ 15
กรณีมีการแก้ไข : นักวิจัยปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัย
นัก วิ จั ย รายงานการนํ า ผลการวิ จั ยไปเผยแพร่ แ ละนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ให้ กั บ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบและรายงานในระบบ MIS
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทาการเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลัง เพื่อเบิกเงิน เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
อุดหนุนวิจัยงวดสุดท้ายให้แก่ผู้วิจัย
พัฒนา
จบสิ้ น กระบวนการดํ า เนิ น การวิ จั ยของนั ก วิ จั ยเมื่ อ สถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกกระบวนการตามเงื่อนไขการรับทุนวิจัย

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ คณะเกษตรและชีวภาพ
การขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ คณะเกษตรและชีวภาพ มีแนวทางปฏิบัติและมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานหลัก 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ คณะเกษตรและชีวภาพ
2.2 ขั้นตอนการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ คณะเกษตรและชีวภาพ
(ดําเนินการเช่นเดียวกับทุนวิจัยงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)
2.3 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งบรายได้ คณะเกษตรและชีวภาพ
(ดําเนินการเช่นเดียวกับทุนวิจัยงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)
2.4 ขั้นตอนการขอขยายเวลางานวิจัย งบรายได้ คณะเกษตรและชีวภาพ
(ดําเนินการเช่นเดียวกับทุนวิจัยงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)
2.5 ขั้นตอนการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะเกษตรและชีวภาพ
(ดําเนินการเช่นเดียวกับทุนวิจัยงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)

ขั้นตอนที่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

คณะกรรมการวิ จั ย ประกาศรั บ ข้ อ เสนอการวิ จั ย สํ า หรั บ นั ก วิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ
งบประมาณจากงบรายได้เมื่อเริ่มปีงบประมาณ
นักวิจัยจัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบ สค. 1 ส่งข้อเสนอการวิจัย

คณะกรรมการวิจัย
คณะเกษตรและชีวภาพ
นักวิจัย

คณะกรรมการวิจัยพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับรองและอนุมัติทุนวิจัย
เบื้องต้น
นักวิชาการศึกษาส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการรับรองและอนุมัติการขอรับทุน
วิจัยในเบื้องต้นไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อเสนอการวิจัยให้คณะกรรมการส่งเสริม
การวิจัยพิจารณารายชื่อและจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตามกลุ่มสาขา ซึ่ง
เป็นการกลั่นกรองข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตามกลุ่ม
สาขา
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
กรณีไม่ผ่าน : ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 7
กรณีผ่าน : ข้ามการดําเนินการไปขั้นตอนที่ 8
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อเสนอการวิจัยคืนนักวิจัย เพื่อปรับปรุง
ข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน พร้อมทั้งปรับวงเงิน
งบประมาณที่ควรจะได้รับ
นั ก วิ จั ย ส่ ง ข้ อ เสนอการวิ จั ยที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว หรื อข้ อ เสนอการวิ จั ยที่ ผ่ า นการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงเข้าสู่ระบบ MIS แล้ว
จัดส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นซีดี มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการวิจัย
คณะเกษตรและชีวภาพ
นักวิชาการศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

2
3
4
5
6
7
8
9
(มีต่อ)

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
นักวิจัย
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10

11

12
13

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นารวบรวมข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และ
คณะกรรมการส่งเสริมวิจัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามความเหมาะสม
พั ฒ นาและคณะกรรมการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ จั น ทร
เกษม
สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการพิจารณางบประมาณให้นักวิจัยได้รับทราบ สถาบันวิจัยและพัฒนา
และติดตามมาทําสัญญารับทุน
กรณีไม่ผ่าน : ย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนที่ 7
กรณีผ่าน : ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 11
สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมสัญญารับทุนวิจัยเพื่อเสนอให้อธิการบดีลงนาม อธิ การบดี,สถาบัน วิ จัย และ
เมื่อลงนามแล้วต้นฉบับสถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บไว้ ส่วนคู่ฉบับคืนให้กับ พัฒนาและนักวิจัย
นักวิจัยเก็บไว้
นักวิจัยเริ่มดําเนินการวิจัยตามแผนงาน
นักวิจัย
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ขั้นตอนที่
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4. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
1. แหล่งทุนการสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอกมหาวิยาลัยที่มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทํางานวิจัยในศาสตร์ตา่ ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณะเกษตรและชีวภาพ ซึ่งมีรายชื่อ รายละเอียดของขอบเขตงานวิจัยและวิธีการติดต่อ ดังนี้
1.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรม ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสาขาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศทั้งยังสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตนักวิจัยที่สนใจสามารถรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2246-0031, 0-2246-1145-6 URL : http://www.dip.go.th
1.2 กองส่งเสริมเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานให้การสนับสนุนการวิจัยในสาขาประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบทแก่นักวิจัย
โดยการนาเทคโนโลยี ห รื อ ประดิ ษ ฐ์ ก รรมที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย สามารถนํ า ไปใช้ ง านได้ จ ริ ง ในงานผลิ ต ของ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่โทร. 0-2246-0064 ต่อ
625 URL: http://www.ttc.moste.go.th
1.3 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science
Foundation)

1.4 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)
หน่วยงานในสังกัดของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน้าที่
ในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน อุตสาหกรรม, การเกษตร, วัตถุดิบทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม URL : http://www.biotec.or.th/?sw=funding
1.5 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามมติของคณะรัฐมนตรี
เพื่อส่งเสริม สนับ สนุน และพัฒนา
ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของโลหะและวัสดุของประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต URL : http://www.mtec.or.th
1.6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ทําหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้สําหรับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสุขภาพของชาติ
อย่างมีระบบและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริม
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มูลนิธิได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2536 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. ซึ่งใช้เป็น
เงินกองทุนถาวรเพื่อนาดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อม URL: http://www.ttsf.or.th/html/awards02.html
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การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการ
ขอทุนได้ที่ โทร. 0-2951-1286 URL : http://www.hsri.or.th
1.7 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
มีหน้าที่ในการริเริ่มดําเนินการ และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยหลักสูตรวิธีการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับการศึกษารวมทั้งให้
ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาในแขนงศณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2392-4021 ต่อ 143, 144, 182 URL : http://www.ipst.ac.th
1.8 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ตลอดจนทําการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ์แนะนําช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์และอํานวยความสะดวก ในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่นนอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์ประเภทต่างๆ
นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุน ได้ที่ โทร. 0-2241-3634, 0-2241-3332
URL : http://www.clt.or.th
1.9 สํานักงบประมาณ
เป็ น หน่ ว ยงานกลางที่ ท าหน้ า ที่ จั ด ทํ า งบประมาณแผ่ น ดิ น เพื่ อ เสนอนายกรั ฐ มนตรี
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่รัฐบาลจะนําเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็นพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป นอกจากนี้ได้ให้ทุนวิจัยในด้านต่างๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูล
เพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ URL : http://www.bb.go.th

1.11 สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรมมี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารและ
ควบคุมดูแลกิจการของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายรวมทั้งให้ทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การผลิ ต การใช้ แ ละการจํ า หน่ า ยน้ํ า ตาลทรายนั ก วิ จั ย ที่ ส นใจสามารถรั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม การขอทุ น ได้ ที่
โทร. 0-2221-2687, 0-2221-2293 URL : http://www.csb.in.th
1.12 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข
มีหน้าทีดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยการควบคุมกากับกําหนดมาตรฐาน
และเฝ้าระวังความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งยัง
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคอันเกี่ยวกับอาหารและยาเครื่องสําอางฯลฯ นักวิจัยที่สนใจ
สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2591-8441-90 URL: http://www.fda.moph.go.th

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.10 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เป็นองค์กรที่สนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัยเพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของ
สัง คมไทยรวมถึ ง การพัฒ นาที่สั ม พันธ์ กับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ
ฉบับ ที่
9
URL: http://www.trf.or.th
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1.13 สํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ในการเป็นผู้นําและศูนย์ประสานในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ให้ทุนวิจัย
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนและมลภาวะนั ก วิ จั ย ที่ ส นใจสามารถรั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม การขอทุ น ได้ ที่
โทร. 0-2279-7180-9 ต่อ 210 URL: http://www.oepp.go.th
1.14 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มีหน้าที่ในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและการพัฒนาพลังงานของ
ประเทศติดตามประเมินผล และเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายปละแผนการ
บริ ห ารและการพั ฒ นาพลั ง งานของประเทศรวมทั้ ง ให้ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ทางด้ า นพลั ง งานนั ก วิ จั ย
ที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2612-1555 ต่อ 354, 356, 376
URL : http://www.nepo.go.th
1.15 กรมควบคุมมลพิษ
มีหน้าที่ในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษรวมทั้ง
สนับสนุนทุนวิจัยในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การควบคุมมลพิษในด้านต่างๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2642-5028 (วิจัยเกี่ยวกับคุณภาพเสียงและอากาศ),0-2619-2299 ต่อ
2340 (วิจัยเกี่ยวกับสารอันตรายและกากของเสีย), 0-2579-5269(วิจัยเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ)
URL : http://www.pcd.go.th

1.13 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและแผน การลงทุน
ด้านการท่องเที่ยวแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการ
ขอทุนได้ที่ โทร. 0-2694-1222 ต่อ 2073 URL: http://www.tat.or.th
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1.16 กรมป่าไม้
มีหน้าที่ในการสงวนและคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่าพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยทดลองและพัฒนาวิชาการด้านการป่าไม้และสัตว์ป่าและ
วิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งยังให้ทุนวิจัยที่เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ธรรมชาตินักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูล
เพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2579-5269 URL : http://www.forest.go.th
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2. ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ขั้นตอนที่ 1: ประกาศแจ้งการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
การประกาศแจ้งมักจะทําเป็นหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีประกาศบนเว็ป
ไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการสําเนาประกาศแจ้งไปยังคณะและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และประกาศเผยแพร่ทาง Web site ของสถาบันวิจัยและ Web
site ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขั้นตอนที่ 2: เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน
บุคลากรที่สนใจในการทําวิจัย เขียนโครงร่างงานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่ง
ทุนต่าง ๆ ซึ่งสามารถดูได้จากประกาศหรือ Website ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักวิจัยสนใจ
ขั้นตอนที่ 3: เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมโครงการวิจัยที่ท่านได้ส่งมาเพื่อส่งไปยังแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยนั้น

ขั้นตอนที่ 5: อนุมัติทําสัญญา
โครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอกหรือข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณาจากแหล่งทุนภายนอก บางแหล่งทุนจะส่งมาให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดต่อประสานงาน กับ
นักวิจัยเพื่อทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ซึ่งทางแหล่งทุนจะทําสัญญาหลักกับมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็น
ผู้ลงนามรับทุน ส่วนนักวิจัย จะเป็นหัวหน้าโครงการจะต้องมาทําสัญญากับอธิการบดี (มหาวิทยาลัย) อีก
ชั้นหนึ่ง หรือบางหน่วยงานถ้าโครงร่างงานวิจัยผ่านการพิจารณาและอนุมัติผ่านแล้วก็จะแจ้งประสานไปยัง
นักวิจัยโดยตรง เพื่อทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หมายเหตุ :
(1) การดําเนินงานวิจัยจะเป็นไปตามระเบียบของแหล่งทุนนั้น ๆ ยกเว้นในกรณีแหล่งทุนมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลให้ดําเนินการตามขั้นตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทุกประการ
(2) ในกรณีที่นักวิจัยมีความประสงค์จะจัดทําสัญญายืมเงินกับทางมหาวิทยา ลัยราชภัฏจันทรเกษมนั้น
ต้องดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําแผนอนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายเช่นเดียวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกประการ
(3) ในกรณีนักวิจัยมีความประสงค์เบิกทุนอุดหนุนการวิจัยตามงวดงบประมาณของแหล่งทุนนั้น ๆ ให้
ดําเนินการเปิดบัญชี โดยระบุ “ชื่อโครงการวิจัย ปีงบประมาณ” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีตามงบประมาณประจํา
งวดนั้น ๆ โดยต้องดําเนินการจัดทํารายงานการเงิน และส่งรายงานความก้าวหน้าให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อครบกําหนดสัญญา 6 เดือน พร้อมรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์หลังเสร็จสิ้น
โครงการ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขั้นตอนที่ 4: แก้ไขปรับปรุง
เมื่อมีการชี้แจงให้นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะได้แจ้งแก่นักวิจัยทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขและจัดส่งไปยังแหล่งทุนอีกครั้งหนึ่ง
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บทที่ 7
การบูรณาการงานวิจยั คณะเกษตรและชีวภาพ
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ จึงหมายถึง การนําเอา
ศาสตร์ของการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสาน
เข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ เช่นเกิดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชนที่รับบริการ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น

รูปแบบการบริการวิชาการ
1. ห้องปฏิบัติการและการแปรูปอาหาร
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. การให้คําปรึกษา

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รูปแบบการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
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รูปแบบการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
รูปแบบการการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มี 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การนําขั้นตอนดําเนินการวิจัย หรือศาสตร์การวิจัยระบุในแผนการสอน
แนวทางดําเนินงาน
ระบุกิจกรรมที่เป็นขั้นตอน หรือศาสตร์ของการวิจัยใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล
(ตัวอย่าง) แผนการสอนและการประเมินผล
หัวข้อ/รายละเอียด

1

บทที่ .....

2

สอบกลางภาค
บทที่ .....

3

บทที่ .....

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- Power Point
- อภิปราย
- แบ่งกลุ่มค้นคว้า
- วางแผนวิจัยเพื่อศึกษา
สอบปฏิบัติ
- Power Point
- อภิปราย
- แบ่งกลุ่มค้นคว้า
- การนํางานวิจัยของ
อาจารย์ ผู้สอนมาสอน
กิ จกรรม ค้ นค ว้ า
ท ดล อ ง
ีึ
ื ึ

ผู้สอน

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สัปดาห์ที่
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รูปแบบที่ 2 การนําองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
ขั้นตอนดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 3 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีดำเนินงาน
สํารวจความต้องการของ
จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
กิจกรรมแสวงหาความรู้ เช่น เชิญวิทยากรให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้าทดลอง
เกิดองค์ความรู้

นักศึกษาลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้าทดลอง ฯลฯ ร่วมกับชุมชน
อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บูรณาการในรายวิชา
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รูปแบบที่ 3 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ของการบริการวิชาการ/วิชาชีพและฝึก
ปฏิบัติให้นักศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง
ขั้นตอนดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ เพื่ออภิปรายปรากฎการณ์ พร้อมทั้งค้นพบองค์ความรู้ หรือเทคนิค
ของการการบริการวิชาการ/วิชาชีพด้วยการปฏิบัติจริงจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
ขั้นตอนที่ 4 จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพกับชุมชน เช่นการเป็นผู้ช่วยวิทยากร
การดําเนินงานอื่นๆ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีดําเนินงาน
กําหนดโครงการ/กิจกรรม การให้บริการวิชาการชุมชน
องค์ความรู้ หรือเทคนิคในรายวิชาที่สอดคล้อง

นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม การให้บริการวิชาการ/
วิชาชีพโดยให้นักศึกษาเป็นผ้ถ่ายทอดวิธีการ และเทคนิคให้แก่ชมชน
นักศึกษาประเมินผลงานตนเอง
นักศึกษาทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การให้บริการ
อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลจากผลงานของ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ พร้อมทั้งค้นพบองค์ความรู้จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
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ภาคผนวก
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๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี
กิตติพงศ์ไพศาล
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา
เชมนะสิริ
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี
ด่านวิริยะกุล
กรรมการ
๔. นายสัตวแพทย์ภูริทัต
ยอดเพ็ชร
กรรมการ
๕. ดร.สันติธรรม
โชติประทุม
กรรมการ
๖. นางสาวจันทร์จิรา
พิมพาเรียน
กรรมการ
๗. นายอดิพล
เอื้อจรัสพันธุ์
กรรมการ
๘. นางสาวจิราภรณ์
จิรานภาพันธุ์
กรรมการ
๙. นายศุภชาติ
ธรรมนิติเวทย์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. พนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. กําหนดนโยบาย ระบบและกลไก ส่งเสริมและติดตามงานด้านการวิจัย
๒. วางแผนการดําเนินการ ประสานงานและประมวลผลงานด้านการวิจัย
๓. พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน และ/หรือจัดการงบประมาณการวิจัย
๔. ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจยั ของอาจารย์และบุคลากรในการตีพิมพ์ เผยแพร่ นําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และ/หรือการบริการวิชาการ
๗. ดําเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
คําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ใช้คําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ)
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คําสั่งคณะเกษตรและชีวภาพ
ที่
/ ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
---------------------------------------------------------------เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการวิจัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๓๖ และ ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ที่ ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ดังต่อไปนี้
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๑. อนุกรรมการดําเนินงานฝ่ายวิชาการ
๑. ดร.สันติธรรม
โชติประทุม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทร์จิรา
พิมพาเรียน
กรรมการ
๓. นายอดิพล
เอื้อจรัสพันธุ์
กรรมการ
๔. นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดําเนินงานด้านวิชาการ การสอนและพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการเขียนตําราและผลงานทางวิชาการ พัฒนาบุคลากร ศูนย์
เครื่องมือและการบริการวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรในคณะ และงานอื่นๆ ตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัย
มอบหมาย
๒. อนุกรรมการดําเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
๑. ดร.สันติธรรม
โชติประทุม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทร์จิรา
พิมพาเรียน
กรรมการ
๓. นายอุดมศักดิ์
ผ่องศรี
กรรมการ
๔. นักวิชาการศึกษา (ด้านกิจการนักศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ทุนนักศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา งานสมาคมศิษย์เก่าและ
การประสานงานกั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาคณะและมหาวิ ท ยาลั ย งานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และงานอื่ น ตามที่ ค ณะหรื อ
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
๓. อนุกรรมการดําเนินงานฝ่ายบริหารและวิจยั
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี
กิตติพงศ์ไพศาล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิราภรณ์
จิรานภาพันธุ์
กรรมการ
๓. นายอดิพล
เอื้อจรัสพันธุ์
กรรมการ
๔. นายศุภชาติ
ธรรมนิติเวทย์
กรรมการ
๕. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดําเนินงานด้านบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ
งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
คําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ใช้คําสั่งนีแ้ ทน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ)
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คําสั่งคณะเกษตรและชีวภาพ
ที่
/ ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดําเนินงานวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารและวิจยั
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
---------------------------------------------------------------เพื่อให้การดําเนินงานวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารและพัฒนาของคณะเกษตรและชีวภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ และ ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
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ระบบบริหารฐานข้อมูลจัดการงานวิจัย
(Management Information System : MIS)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระบบบริหารฐานข้อมูลจัดการงานวิจัย (Management Information System : MIS) เป็นระบบ
จัดเก็บรวบรวมผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เช่น โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้ ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในแต่ละปีงบประมาณซึ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแก่ผู้ใช้งานในการติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยต่างๆ
ของนักวิจัยแต่ละคน เช่น การเขียนคําขอเพื่อสนับสนุนงานวิจัย การอนุมัติโครงการต่างๆ การรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย การตรวจสอบสถานะโครงการและการสืบค้นโครงการวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยัง
สามารถนําข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยนี้เป็นหลักฐานแสดงตามตัวบ่งชี้ ของ สกอ. กพร. และสมศ. ผู้ที่
ขอทุนวิจัยทุกท่านต้องส่งข้อมูลเข้าระบบ MIS เพื่อให้การบริหารจัดการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้งานได้ในคู่มือการใช้ระบบบริหารฐานข้อมูลงานวิจัย MIS ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ณ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 7 โทรศัพท์ติดต่อภายใน 7053, 7054 หรือ Download คู่มือ และศึกษาการ
ใช้ ง านได้ ที่ เ ว็ บ ไชต์ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา (http://research.chandra.ac.th/)
หรื อ เว็ บ ไซต์
(http://doc.chandra.ac.th/misweb)
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ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Project Management : NRPM)
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ระบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เป็นระบบสารสนเทศการวิจัย เพื่อความร่วมมือด้านข้อมูลวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
ระหว่าง วช. หน่วยงานภาครัฐ และสํานักงบประมาณ โดยได้เปิดให้หน่วยงานเข้าใช้ระบบเพื่อจัดทําข้อเสนอ
การวิจัย ประเมินผลข้อเสนอการวิจัย (NRPM-Pre audit) พร้อมนาส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ
แผ่นดินประจําปีงบประมาณ แบบ Online ผ่านระบบ NRPMไปยัง วช. ซึ่งผู้ใช้ประกอบด้วย นักวิจัย
เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานวิจัย หัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่ วช. สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลระบบ NRPM ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตามสิทธิการเข้าใช้ระบบ
ผลงานวิจัยของประเทศทั้งหมดจะนํามาใช้ประโยชน์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น การกําหนดนโยบาย
และแนวทางการวิจัย การวางยุทธศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเรื่องที่สําคัญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาวตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย เป็นต้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงกําหนดให้อาจารย์และนักวิจัยทุกท่านที่จะ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทุกท่านตลอดจนผู้ที่มี
ผลงานวิจัยอยู่แล้วจากแหล่งทุนต่างๆ ต้องนําข้อมูลผลงานวิจัยของท่านเข้าสู่ระบบนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยด้านการสืบค้นงานวิจัย และแสดงผลรายงานต่างๆ เช่น ประวัติผู้วิจัย สาขาวิจัย งบประมาณ
แหล่งทุน การตีพิมพ์เผยแพร่ ฯลฯ สามารถนํามาเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารภายในหน่วยงานได้ตัดสินใจ หรือนํามา
เป็นข้อมูลประกอบรายละเอียดในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป นอกจากนี้แล้ว
ยังสามารถนําข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยนี้ เป็นหลักฐานแสดง ตามตัวบ่งชี้ ของ สกอ. กพร. และสมศ.
ผู้วิจัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคู่มือเล่มนี้ ได้ในคู่มือการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRPM
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 7 โทรศัพท์ติดต่อ
ภายใน 7053, 7054 หรือ Download คู่มือและศึกษาการใช้งานได้ที่เว็บไชต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
(http://research.chandra.ac.th/) หรือที่เว็บไซต์ (http://nrpm.nrct.go.th)

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระบบบริหารงานวิจัย NRPM ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย และ 1 กิจกรรม ดังนี้
1. ระบบการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย (NRPM – Pre Audit)
2. ระบบติดตามโครงการที่กําลังดําเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)
3. ระบบการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย (NRPM – Post Audit)
4. ระบบสารองข้อมูลคู่ขนาน (Database Mirroring for NRPM)
5. การบริหารจัดการฐานข้อมูลการวิจัยกลาง
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ ว-1ด
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) ..............................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม่

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก
2)
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องเร่งด่วน (โปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก 3)
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล



รอรายละเอียดจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รอรายละเอียดจากรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554



คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีท.ี่ .….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
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ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทําวิจัย และสัดส่วนที่ทํา ก า ร
วิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาํ การวิจัย (ผนวก 4)
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยั สู่กลุ่มเป้าหมาย
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด)
15. ปัจ จัย ที่เอื้ อต่อ การวิจัย (อุ ป กรณ์ก ารวิจั ย, โครงสร้า งพื้น ฐาน ฯลฯ) ระบุ เฉพาะปั จ จัย ที่
ต้องการเพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่
เสนอขอ (ผนวก 5)]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละ
ปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี (ผนวก 8)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทําการวิจัยแล้ว)
17. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึน้ ไป
18.1 คํารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือเป็น
การวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
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หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทําการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกําหนด (terms of referenceTOR) การจัดจ้างทําการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดทํา
โครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สตั ว์ ให้ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11
จํานวน 1 ชุด

_________________________________
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ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรือ่ ง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว่า
ได้ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
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แบบ สค-1
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณรายได้ประจําปีงบประมาณ.............
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)......................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
 โครงการวิจัยใหม่
I
ระบุ ค วามสอดคล้ อ งของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก)
- ยุทธศาสตร์การวิจัยที่.........................................................................................
- กลยุทธ์การวิจัยที่................................................................................................
สถานภาพผู้วจิ ัย
อาจารย์
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่

จุดมุ่งหมาย

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. คณะผู้วิจัย (ที่ปรึกษาโครงการ, ผู้วิจัย, ผู้ร่วมวิจัย)
2. ประเภทการวิจัย
วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยสถาบัน
วิจัยประดิษฐ์
วิจัยเชิงพื้นที่
วิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่
วิจัยนักศึกษา

การกําหนดนโยบาย

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สร้างองค์ความรู้
เพื่อนําไปแก้ปัญหา
เพื่อการพัฒนาประดิษฐ์และจดสิทธิบัตร
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ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน และเลขทะเบียนนักวิจัยแห่งชาติ
3. ตําแหน่งบริหาร/วิชาการ ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่พักอาศัย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)
5. ประวัติการศึกษา
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย ระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละผลงานวิจัย
6.1 ชื่อแผนงานการวิจัยในฐานะผู้อํานวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย
6.2 ชื่อโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย
6.3 ชื่องานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และ แหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง)
6.4 ชื่องานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพใน การทําวิจัยว่าได้ทํา
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
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3. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย
4. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย
5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
6. ขอบเขตของโครงการวิจัย
7. นิยามศัพท์เฉพาะ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
10. ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
11. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
12. วิธีการดําเนินการวิจัย
13. ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (วิจัยในชั้นเรียนและวิจัยสถาบัน
ไม่เกิน 6 เดือน วิจัยอื่นๆ ไม่เกิน 12 เดือน)
14. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
15. งบประมาณของโครงการวิจัย
16. บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่จะนําผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
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ภาคผนวก
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นผู้มีคุณธรรม
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์
ทั้งความรู้ความสามารถในทุกทาง ความมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ จึงกําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้
ดังต่อไปนี้
1.1 การวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม ความต้องการของผู้เรียน
และสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต
1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสอน การใช้สื่ออย่างหลากหลาย และกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะของผู้เรียน เพื่อสร้างความพึงพอใจและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่นักศึกษาเพื่อให้สําเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
1.4
การวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสิ่งเสพติด และอบายมุขของนักศึกษา โดยให้
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1.5 การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความเป็นไทย โดยให้มีความรู้ซาบซึ้งสืบทอด รวมทั้ง
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
1.6 การวิจัยเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารและการ
ตัดสินใจพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านบริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยเพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริการ
ชุมชน และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภารกิจ หลักของอาจารย์คือการสอน ความรู้ที่นํามาใช้ในการสอนควรเป็นความรู้ที่ถูกต้อง และ
ทันสมัย การศึกษาวิจัยในเนื้อหาที่สอนอย่างลึกซึ้งจะทําให้ผู้สอนมีความแตกฉานนอกจากนําความรู้ที่ได้มาใช้
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ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภทที่เน้นการผลิตบัณฑิต 4 ปี ที่มุ่งจัดการเรียน
การสอนและบริการชุมชน ในทุกปีมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการตรวจประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก ผลการตรวจประกันคุณภาพด้านการวิจัยผ่านอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากมีข้อจํากัดหลายประการ
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พบว่า อาจารย์มีภาระงานสอนมาก การทําวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์น้อย
เพราะการเลือกปัญหาการวิจัยกระจัดกระจายไม่สามารถบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ดังนั้นเพื่อให้การทํา
วิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานวิจัย มหาวิทยาลัยฯจึง
ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
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ในการเรียนการสอนแล้วความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนําไปเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมด้วย จึงกําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
2.1 การวิจัยเพื่อตรวจสอบ ยืนยัน ยกเลิกทฤษฎีต่าง ๆ หรือสร้างทฤษฎีใหม่
2.2 การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม
2.3 การวิจัยเพื่อประยุกต์โดยนําองค์ความรู้เดิมไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่า
2.4 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยเชิงพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ตั้ ง อยู่ ใ นเขตจตุ จั ก ร มี เ ขตบริ ก ารชุ ม ชนที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตวังทองหลาง เขตพระโขนง เขต
สะพานสูง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง รวมทั้งเขต
ปริมณฑล เพื่อเป็นการวิจัยนําไปสู่การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ จึงได้กําหนดประเด็น
กลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
4.1 การวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเยาวชน และประชาชนในชุมชน
4.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุขรวมทั้งเกมที่
ไม่พึงประสงค์
4.3 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
4.4 การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการพึ่งตนเองของคนในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ประเทศชาติกํ า ลัง ประสบปั ญ หาที่เ กิด จากภัย ธรรมชาติ และภัย จากความขัด แย้ ง ในสัง คม และ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทางด้านสังคม มหาวิทยาลัย จึงกําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้
ดังต่อไปนี้
3.1 การวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และการใช้พลังงานทดแทน
3.2 การวิจัยเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตาม
แนวทางพระราชดําริ
3.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนจากการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 การวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
3.5
การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
3.6 การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุ
3.7 การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3.8 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
นําไปสู่การจดสิทธิบัตร
3.9 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สารเคมีและส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน
เพื่อ ให้การตัดสิน การพัฒนาและการแก้ปัญ หาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในองค์กร เป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการวิจัยรองรับในปริมาณที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยฯจึงได้กําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัย
ไว้ดังต่อไปนี้
6.1 การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย
6.2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ของโลกและประเทศ
6.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและชุมชนในมหาวิทยาลัย
6.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
6.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
--------------------------------------------------------------------------------------------
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดศูนย์การศึกษาที่จังหวัดชัยนาท จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดชัยนาทไว้ดังต่อไปนี้
5.1
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น
5.2 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งมีปัญหา
5.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอน การผลิตสื่อการสอนและการเพิ่มวิทยฐานะให้แก่ครู
5.4 การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เด็กพิเศษ และผู้สงู อายุ
5.5 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในนาข้าวและการลดมลพิษในแหล่งน้ําในเขตพื้นที่
5.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนและสินค้าเกษตร
5.7 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.8 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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เกณฑ์การพิจารณาเงินทุนอุดหนุนการวิจยั ของอาจารย์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยฯ
โดย คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมวดค่าใช้จ่าย
ที่
รายการ
วงเงิน
หมวดค่าใช้จ่าย
1 ค่าตอบแทนทีป่ รึกษา (ไม่เกิน 2 คน)
10,000 บาท/คน/โครงการ
2 ค่าตอบแทนนักวิจัย
10,000 บาท/โครงการ
3 ค่าผู้ช่วยนักวิจัย (ไม่เกิน 10 เดือน/โครงการ)
8,000 บาท/คน/โครงการ
4 ค่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย (ไม่เกิน 3 1,500 บาท/คน/โครงการ
5 คน)
100 บาท/ชุด
6 ค่าจ้างเก็บข้อมูล แบบสอบถาม
200 บาท/คน
7 ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก
100 บาท/วัน
8 ค่าผู้ช่วยงานห้องปฏิบัติการ (งานวิจัยเชิงทดลอง)
10,000 บาท
9 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล
1,800 บาท/วัน
ค่าพาหนะเดินทาง (ไม่รวมค่าน้ํามัน)
400 บาท/วัน
ตามระยะทาง
ค่าพาหนะเดินทาง ( taxi ในกทม.) ไม่เกิน 10 ครั้ง
10 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (ต่างจังหวัด)
150 บาท/คน/วัน
800 บาท/คืน
11 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างในการประชุม
400 บาท/คืน
ค่าที่พักของอาจารย์ ไม่เกิน
3,000 บาท
12 ค่าที่พักของนักศึกษา (ผู้ช่วย)
8,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร ไม่เกิน 2,000 แผ่น เพื่อการค้นคว้า
ค่าจัดทํารูปเล่มและส่งผลงาน (ค่าพิมพ์ 15 บาท/หน้า,ค่าปกเล่มละ
200 บาท
หมวดวัสดุ
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน
5,000 บาท/โครงการ
2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
10,000 บาท/โครงการ
3 ค่าจ้างเขียนโปรแกรมและค่าซื้อโปรแกรม, ค่าวัสดุอื่นๆ ให้แสดง
เหตุผลความจําเป็นที่ต้องใช้เสนอมูลค่าต่อหน่วย (Unit Cost)
หมวดสาธารณูปโภค
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่งไปรษณีย์,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ํา,ค่าไฟ ฯลฯ) ไม่ 5,000 บาท/โครงการ
เกิน
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้ และจํานวนที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน ตามแนวปฏิบัติใน
การใช้วัสดุครุภัณฑ์
ผู้วิจัย เป็นผู้เก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อการตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
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เกณฑ์การพิจารณาเงินทุนอุดหนุนการวิจยั งบรายได้
โดย คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1

รายการ
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ไม่เกิน 2 คน/โครงการ)
ค่าตอบแทนนักวิจัย
ค่าผู้ช่วยนักวิจัย (ไม่เกิน 2 คน/ไม่เกิน 10 เดือน/โครงการ)
ค่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย (ไม่เกิน 3 คน)
ค่าจ้างเก็บข้อมูล แบบสอบถาม
ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก
ค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดประชุม (ไม่เกิน 3 คน/ครั้ง)
ค่าผู้ช่วยงานห้องปฏิบัติการ (งานวิจัยเชิงทดลอง)
หมวดค่าใช้สอย
ค่าเช่าพาหนะเดินทาง (ต่างจังหวัด)
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
ค่าอาหารเย็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง (เมื่อจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง จะไม่สามารถจ่ายค่าอาหารได้)
ค่าที่พักของผู้วิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย/ผู้เก็บข้อมูล
ค่าถ่ายเอกสาร ไม่เกิน 2,000 แผ่น เพื่อการค้นคว้า
ค่าจัดทํารูปเล่มและส่งผลงาน
ค่าใช้สอยอื่น ๆ ในโครงการวิจัย
หมวดค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ค่าจ้างเขียนโปรแกรมและค่าซื้อโปรแกรม, ค่าวัสดุอื่นๆ ให้แสดงเหตุผลความจําเป็น
ที่ต้องใช้เสนอมูลค่าต่อหน่วย(Unit Cost)
หมวดสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่งไปรษณีย์,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ํา,ค่าไฟ ฯลฯ)
สมทบเงินบริหารจัดการ 5% จากงบประมาณทั้งโครงการ

วงเงิน
ไม่เกิน 10,000 บาท/คน/โครงการ
ไม่เกิน ร้อยละ15/โครงการ
ไม่เกิน 8,000 บาท/คน/โครงการ
ไม่เกิน 1,500 บาท/คน/โครงการ
ไม่เกิน 10,000 บาท/โครงการ
ไม่เกิน 200 บาท/คน
ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ครั้ง
ไม่เกิน 100 บาท/วัน
ไม่เกิน 1,800 บาท/วัน
ไม่เกิน 800 บาท/วัน
ไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน
ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน
ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน
ไม่เกิน 240 บาท/คน/วัน
ไม่เกิน 750 บาท/คน/คืน
ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 8,000 บาท

ไม่เกิน 10,000 บาท/โครงการ

ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ

หมายเหตุ 1. ผู้วิจัยต้องมีหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย
2. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ให้เบิกได้เฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้ และจํานวนที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน
4. ผู้วิจัย เป็นผู้เก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อการตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
5. ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในงานวิจยั เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นให้นําครุภัณฑ์นั้นส่งมอบให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยผู้วิจยั ต้องส่งรายงานสรุปค่าใช้จ่ายตลอดโครงการแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา
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สัญญา มรภ.จษ. เลขที่…………
(งบประมาณ……………. ปี พ.ศ. ……………..)
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับนักวิจัย

โครงการ(ชื่อโครงการไทย)………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โครงการ(ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ)..…………………………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..................................................

ก. การให้และรับทุน
ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยแก่ผู้รับทุน เรื่อง...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ โครงการวิจัย ” หรือ “ โครงการ ”
ตามเอกสารแนบข้อเสนอการวิจัย
ในวงเงิน...............................บาท(……………………………..…………………………..) โดยมีระยะเวลาดําเนินการของการวิจัย
ไม่เกิน (……….) ปี นับตั้งแต่วันที่……………เดือน………………………..พ.ศ……………….
ข้อ 2. ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินตามสัญญาให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามกําหนดเวลา และเงื่อนไขตามระเบียบข้อบังคับต่าง
ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ................................บาท (....................................................................)
งวดที่ 1 (20%) เป็นเงิน.................................บาท ได้รับหลังลงนามในสัญญารับทุนวิจัย
งวดที่ 2 (50%) เป็นเงิน..................................บาท ได้รับเมื่อนําเสนอรายงานความก้าวหน้า บทที่ 1- 3
งวดที่ 3 (30%) เป็นเงิน..................................บาท ได้รับเมื่อส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัย
สําหรับวงเงินงวดที่ 2 เป็นต้นไป ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้ผู้รับทุนต่อเมื่อรับรายงานความก้าวหน้าหรือรายงานการวิจัย /
กรณีที่เสร็จแล้ว และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย เห็นชอบให้ดําเนินโครงการต่อไป โดยผู้รับทุนจะเก็บหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ให้ทุนตรวจสอบได้ทุก 6 (หก) เดือน หรือตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร และในกรณีที่

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สัญญานี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ ……….เดื อ น……………………….พ.ศ……………ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
โดย รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน”
ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ ………………………………………………………………………………………….…..สั ญ ชาติ ……………………อายุ ………………….ปี
ปั จ จุ บั น อยู่ บ้ า นเลขที่ ……….……..หมู่ ที ……..…….ถนน……………………………………………..แขวง/ตํ า บล……………………….…………
เขต/อําเภอ………………………...………..จังหวัด……………..…..……………รหัสไปรษณีย์…………….โทรศัพท์บ้าน………………….………...
โทรศัพท์มือถือ……………….……………..ซึ่งต่อไปในสัญญนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ
ดังต่อไปนี้
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ข. การดําเนินงาน
ข้อ 3. ผู้รับทุนจะมอบหมายให้หัวหน้าโครงการและบุคคลตามเอกสารแนบข้อเสนอการวิจัย เป็นผู้นํางานใน
โครงการวิจัยนี้ และถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นผู้รับทุนหรือนักวิจัยในโครงการนี้ ผู้รับทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ให้ทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะให้ความเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือปรับเปลี่ยน
โครงการ หรือยุติการสนับสนุนทุนวิจัยได้ตามความเหมาะสม ผู้รับทุนจะทํางานวิจัยตามโครงการนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และรับรองว่าจะไม่นํางานตามโครงการวิจัยบางส่วนหรือทั้งหมดไปให้ผู้อื่นรับช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อน
ข้อ 4. ผู้รับทุนต้องดําเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันลงนามในสัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่ม
ดําเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการวิจัยตามวิธีการที่เสนอไว้ตามเอกสารแนบข้อเสนอการวิจัย ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากเกิด
อุปสรรคไม่สามารถดําเนินการวิจัยได้ หรือมีความจําเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการใดๆ ผู้รับทุนต้องแจ้ง
ให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ทั้งนี้ผู้ให้ทุน
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้จะถือเอาวันสุดท้ายของการ
ขยายเวลาเป็นวันกําหนดส่งมอบผลงาน หากว่าผู้ให้ทุนอนุมัติให้ขยายเวลาส่งผลงานวิจัย ตามระยะเวลากําหนดตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง แต่ผู้รับทุนไม่เสร็จตามระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้ทุนจําเป็นต้องส่งเงินคืนคลังแผ่นดิน ผู้รับทุนจะต้อง
รับผิดชอบ ดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ โดยไม่ได้รับเงินในงวดที่เหลือ
ข้อ 5. ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบการดําเนินการวิจัย โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้องตัวอย่างที่ใช้
ทดลอง และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกขั้นตอนและผลการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เอกสารทางการเงิน ใบเสร็จ/ใบสําคัญรับเงิน และเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 (สิบ) ปี หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อ 6. ผู้ให้ทุนมอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา /
ผู้ประสานงาน เป็นผู้ทําการแทนผู้ให้ทุน ในการติดตามและประเมินโครงการนี้
ผู้รับทุนยินยอมและอํานวยความสะดวกให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ให้ทุนมอบหมายเข้าไปในสถานที่ทําการของผู้รับทุนหรือ
สถานที่ทําการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการวิจัยตามโครงการได้
ข้อ 7. ในการพิมพ์ผลงานการวิจัย โฆษณาเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานของงานวิจัยตามโครงการใน
สิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละครั้ง ผู้รับทุนต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”
ไว้ ใ นกิ ต ติ ก รรมประกาศที่ ห น้ า ปกตามความเหมาะสม และส่ ง สํ า เนาของสิ่ ง ที่ ไ ด้ โ ฆษณาเผยแพร่ นั้ น ให้ ผู้ ใ ห้ ทุ น จํ า นวน
1 (หนึ่ง) ชุดด้วย
ค. ผลงาน
ข้อ 8. ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนตกลงร่วมกันที่จะให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตามวิธีการที่ผู้ให้ทุนกําหนดทั้งใน
ระหว่างดําเนินการวิจัยตามโครงการ และ/หรือเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น และผู้รับทุนต้องปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามที่ผู้ให้ทุนร้อง
ขอ
ข้อ 9. หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนต้องนําส่งผลงานวิจัย ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาตามข้อเสนอการวิจัย หรือตามที่
ผู้ให้ทุนกําหนดโดยนําส่งแก่ผู้ให้ทุนหรือผู้ให้ทุนมอบหมายภายในกําหนดเงื่อนไขเวลาตามเอกสารและส่งรูปเล่มรายงานวิจัย
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ต ามแบบฟอร์ มที่ ม หาวิ ท ยาลั ยกํ า หนด จํ า นวน 3 เล่ ม และบทความวิ จั ย ภาษาไทย ความยาว 5-7 หน้ า
ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ จํานวน 1 ฉบับ พร้อม CD ข้อมูลงานวิจัยและบทความวิจัย 1 แผ่น

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เกิดปัญหาซึ่งต้องพิจารณาว่าการใช้เงินเพื่อดําเนินการของผู้รับทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการหรือไม่ คู่สัญญาตก
ลงให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และสําหรับเงินงวดสุดท้าย ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้ผู้รับทุนต่อเมื่อส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทความวิจัย
ให้คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ตรวจสอบ และพิจารณาว่าเป็นไปตามโครงการวิจัยและมีความถูกต้องเหมาะสม
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ง. สิทธิและการยกเลิกสัญญา
ข้อ 10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยตามสัญญานี้ เป็นสิทธิของผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุน
มีสิทธินําออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้รับทุนหรือขออนุญาตผู้รับทุนนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ผลการวิจัยที่สมบูรณ์
ในกรณีที่ผู้รับทุนทําการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ผู้รับทุนต้องทําความตกลงกับ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานนั้นๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปตาม ข้อ 10 วรรคแรก
ข้อ 11. อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ใดๆ ที่ผู้รับทุนได้จัดซื้อโดยเงินทุนตามสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ให้ทุน เมื่อเสร็จสิ้นการ
วิจัยตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับทุนจะต้องส่งอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่เหลือจากการวิจัยให้แก่ผู้รับทุนเจ้าของอุปกรณ์หรือ ครุภัณฑ์
ทันที เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น
ข้อ 12. การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
12.1 ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ให้ทุนเห็นว่าผู้รับทุนและผู้
ที่รับทุนมอบหมายมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชํานาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึงคาดหมายได้จาก นักวิจัยใน
ระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่าควรจะยุติโครงการวิจัยตามสัญญา ในกรณี
เช่นนี้ผู้ให้ทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 (หกสิบ) วัน
12.2 หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เมื่อผู้ให้ทุนได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับทุนปฏิบัติ
ตามสัญญาโดยกําหนดเวลาให้พอควรแล้ว แต่ผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในเวลาที่กําหนดให้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับทุนต้องคืนทุนที่รับไปทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งบอกเลิก
สัญญา
12.3 ในกรณีที่มีเหตุที่ไม่สามารถทําการวิจัยต่อไปได้ หรือทําการวิจัยไร้ผล โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน
ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและบอกเลิกสัญญาทันที แต่ต้องคืนทุนที่รับไปทั้งหมดที่เหลืออยู่แก่ผู้ให้
ทุนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งบอกเลิกสัญญา
หากเหตุตามวรรคแรกเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาตามข้อ 12 ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนก่อน
ข้อ 13. หากมีเหตุที่ทําให้การวิจัยล่าช้ากําหนดเวลาตามข้อ 2 โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้
ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และขอขยายเวลาทําการวิจัยทันทีต่อผู้ให้ทุนเพื่ออนุมัติขยายเวลาให้ตามที่จะได้ตกลงกัน ทั้งนี้
ต้องขยายเวลารวมแล้วไม่เกิน 6 เดือน หากส่งรายงานวิจัยล่าช้ากว่ากําหนดอาจไม่ได้รับทุนงวดที่เหลือ ถ้าฝ่ายการคลังต้องส่ง
เงินคืนคลัง
ข้อ 14. เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กับข้อความในสัญญานี้ ให้ถือตามข้อความในสัญญา และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งกันเองหรือมิได้กล่าว
ไว้ให้ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ให้ทุน
สัญญานี้ทําขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ……………………………………………….ผู้ให้ทุน
( รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล )
ลงชื่อ……………………………………………….ผู้รับทุน
(……………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………………………….พยาน
(…………………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………….พยาน
(……………………………………………)

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556
เอกสารแนบหมายเลข 1
หน้า 1/1
สัญญา มรภ.จษ.เลขที…
่ ………….
โครงการ เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
สรุปข้อเสนอโครงการ
ผู้เสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด
ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณที่เสนอ

……………………………………………………………………………………………………
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
…………..…ปี นับตั้งแต่ วันที่………..…เดือน………….……………พ.ศ………………………
ถึงวันที…่ ……...เดือน……………..พ.ศ……………..
………………………บาท (…………………………………………………..)

2. คําถามการวิจัย
2.1…………………………………………………………………………………………………………………..…………….………
2.2…………………………………………………………………………………………………………………..…………….………
2.3…………………………………………………………………………………………………………………...…………….………
3. วัตถุประสงค์
3.1…………………………………………………………………………………………………………………...…………….………
3.2…………………………………………………………………………………………………………………...…………….………
3.3…………………………………………………………………………………………………………………...…………….………
3.4…………………………………………………………………………………………………………………...…………….………
3.5…………………………………………………………………………………………………………………...…………….………
4. พื้นที่เป้าหมาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………….……….…………….……….………

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. ความเป็นมาของโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...
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คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556
เอกสารหมายเลข 1
หน้า 2/2
5. แผนงานและโครงการ
แผนงานของโครงการเป็นไปตามข้อเสนอโครงการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา
กิจกรรม
6 เดือนที่ 1 1
2
3
4
5
6
6 เดือนที่ 2 1
2
3

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

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (Output)
7.1 ระยะที่ 1 ช่วง 6 เดือนแรก
…………………………………………………………………………………………………………….…………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………….………………….
7.2 ระยะที่ 2 ช่วง 6 เดือนหลัง
…………………………………………………………………………………………………………….…………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………….………………….

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6. วิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

ผลลัพธ์
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คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556
เอกสารหมายเลข 2
หน้า 1/3
สัญญา มรภ.จษ.เลขที่……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

งบประมาณรวม
งวดที่ 1(20%)
งวดที่ 2(50%)
งวดที่ 3 (30%)
เงินบริหารจัดการวิจัย 5%

ในวงเงิน………………………….บาท (……………………………………………)
จํานวน………………………….บาท (……………………………………………..)
จ่ายภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา
จํานวนไม่เกิน………………….บาท (..................………………………………..)
จ่ายเมื่อผู้ให้ทุนเห็นชอบกับรายงานความก้าวหน้า และรายงานการเงิน งวดที่ 1
จํานวนไม่เกิน.............................บาท (..................................................................)
จ่ายเมื่อผู้ให้ทุนเห็นชอบกับรายงานความก้าวหน้า และรายงานการเงินฉบับสุดท้ายแล้ว
จํานวน.......................................บาท (.........................................................................)
สถาบันวิจัยจะทําการเบิกจ่ายเข้ากองทุนวิจัยพร้อมกับการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ให้แก่ผู้วิจัย

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการ เรื่อง
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คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556
เอกสารหมายเลข 2
หน้า 2/3
สัญญา มรภ.จษ.เลขที่……………
โครงการ เรื่อง

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

รายละเอียดงบประมาณมีดังนี้

หมวดค่าใช้สอย

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าวัสดุ

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

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หมวดค่าจ้าง
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คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556
เอกสารหมายเลข 2
หน้า 3/3
สัญญา มรภ.จษ.เลขที่……………
โครงการ เรื่อง

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

กิจกรรม
วัตถุประสงค์ที่ 1 :
1.

งบประมาณ (บาท)
รวม

2.

รวม

3.

รวม

วัตถุประสงค์ที่ 2 :
4.

-

วัตถุประสงค์ที่ 3:
5.

รวม
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รวม
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คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 2556
เอกสารหมายเลข 3
หน้า 1/1
สัญญา มรภ.จษ.เลขที่……………
โครงการ เรื่อง

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

1.

ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์

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

หัวหน้าโครงการ

2.

ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์

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

ผู้ร่วมโครงการ

3.

ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์

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

ผู้ร่วมโครงการ

4.

ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์

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

ผู้ร่วมโครงการ

5.

ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์

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

ผู้ร่วมโครงการ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชื่อผู้ทํางานในโครงการ
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สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

แบบ ต-1ช/ด

แบบรายงานความก้าวหน้า
1. รายละเอียดเกีย่ วกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย).......................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย (นาย นาง นางสาว ยศ) .............................................................................................................
หน่วยงานที่สังกัด...........................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................... โทรสาร .................................... e-mail ..................................................
ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ........................................
งบประมาณที่ได้รับ ...................................................... บาท ระยะเวลาทําการวิจัย .............................. ปี
เริ่มทําการวิจัยเมื่อ เดือน………………พ.ศ......................ถึงเดือน............................พ.ศ. ................................
2. รายละเอียดเกีย่ วกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย

กิจกรรม
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เตรียมอุปกรณ์การ
ทดลอง
2. ดําเนินงานทดลอง
3. วิเคราะห์ข้อมูล
4. สรุปผลจัดทํา
รายงาน

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย(โดยสรุป)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่
ได้ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ว่ามีกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ
ตามลําดับอย่างไร
ระยะเวลาดําเนินการ เดือน....................พ.ศ.....................ถึง เดือน..........................พ.ศ....................
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แผนการปฏิบตั ิงาน
ปีงบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

แผนการปฏิบัติงาน (%)
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม

ก.พ.

ผลการปฏิบัติงาน (%)
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม

รวม

ผลการปฏิบัตงิ าน
ปีงบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ดําเนินการไปแล้ว [ทั้งนี้ ให้
แนบบทความ ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหว่างที่ทําการวิจัย
ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความที่จะนําไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)]
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.4 ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมิน(ถ้ามี)........................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.5 งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น........................................ บาท

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รวม
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2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําต่อไป ..............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2.7 คําชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและหรืออุปสรรค(ถ้ามี) ................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..............................................................
(............................................................)
ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ ......... เดือน........................ พ.ศ. ............
ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
สรุปความเห็นของการประเมิน
 เห็นควรสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไป
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(............................................................)
หัวหน้าส่วนราชการ
วันที่......... เดือน........................ พ.ศ. ............
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้สําหรับข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย

แบบ สค-1

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(ลายเซ็น)
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ตัวอยาง ( ปกแข็งสีเทา ตัวอักษร Angsana new สีทอง)
ปกรายงานการวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สันปกใหพิมพ ชื่อเรื่อง

ตัวอยางปกนอก

ตราตัวหนังสือสีทอง

ชื่อผูวิจัย และ
ปงบประมาณที่ไดรับทุน

ตรามีความ
ยาวขนาด
4 ซม.

มีความกวาง 3 ซม. วัดจากตรงกลาง

รายงานการวิจัย

(ขนาดตัวอักษร 24 พอยต)

ชื่อผูวิจัย (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
คณะ...................................... (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
ป..............(ที่เผยแพร) (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณอุดหนุนการวิจัย (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
จากงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ ............. (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชื่อเรื่อง

(ขนาดตัวอักษร 24 พอยต)
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ตัวอยางปกนอก
ตัวอยาง ( ปกแข็งสีนา้ํ เงินฟา ตัวอักษร Angsana new สีทอง)
ปกรายงานการวิจัย งบประมาณเงินรายไดนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตราตัวหนังสือสีทอง

สันปกใหพิมพ ชื่อเรื่อง
ชื่อผูวิจัย และ
ปงบประมาณที่ไดรับทุน

ตรามีความ
ยาวขนาด
4 ซม.

มีความกวาง 3 ซม. วัดจากตรงกลาง

รายงานการวิจัย

(ขนาดตัวอักษร 24 พอยต)

โดย
ชื่อผูวิจัย (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
คณะ (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
ป(ที่เผยแพร) (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณอุดหนุนการวิจัย (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
จากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ ............. (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชื่อเรื่อง

(ขนาดตัวอักษร 24 พอยต)
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ตัวอยางปกนอก

ตัวอยาง (ปกออนสีฟาออน ตัวอักษร Angsana new สีดาํ )
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สันปกใหพิมพ ชื่อเรื่อง

ตราตัวหนังสือสีดํา

ชื่อผูวิจัย และ
ปงบประมาณที่ไดรับทุน

ตรามีความ
ยาวขนาด
4 ซม.

มีความกวาง 3 ซม. วัดจากตรงกลาง

รายงานการวิจัย

(ขนาดตัวอักษร 24 พอยต)

ชื่อผูวิจัย (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
คณะ (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
ป(ที่เผยแพร) (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)

งานวิจัยนี้ไดรับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
จากงบรายได ประจําปงบประมาณ ............. (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ขนาดตัวอักษร 18 พอยต)

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชื่อเรื่อง

(ขนาดตัวอักษร 24 พอยต)
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คณะผู้จัดทํา
คณะกรรมการดําเนินงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี
รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี
นายสัตวแพทย์ภูริทัต
ดร.สันติธรรม
นางสาวจันทร์จิรา
นายอดิพล
นางสาวจิราภรณ์
นายศุภชาติ

กิตติพงศ์ไพศาล
เชมนะสิริ
ด่านวิริยะกุล
ยอดเพ็ชร
โชติประทุม
พิมพาเรียน
เอื้อจรัสพันธุ์
จิรานภาพันธุ์
ธรรมนิติเวทย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เรียบเรียงข้อมูล
กองเป็ง

พิสูจน์อักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี

กิตติพงศ์ไพศาล

นางสาวอรุณี

กองเป็ง

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวอรุณี
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