บทที่ ๑
๑) นโยบายด้านงานวิจยั ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีพันธกิจหลายประการ
ด้วยกันโดยมีพันธกิจหลักคือการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และการวิจัย โดยการวิจัย
มุ่ งเน้ นเพื่ อการพั ฒนาสั งคมและท้ องถิ่ น ทั้ งนี้ มุ่ งจะยกระดั บงานวิ จั ยให้ เป็ นที่ ยอมรั บในวงวิ ชาการ
ระดับประเทศ มุ่งใช้งานวิจัยในการสร้างความรู้/องค์ความรู้เพื่อสังคมประเทศชาติได้ใช้ในการแก้ปัญหา และ/
หรือพัฒนาประเทศ ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ อันถือเป็นภารกิจและเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การดําเนินงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สําเร็จไปได้ด้วยดี คณะจึง
กําหนดนโยบายด้านการวิจัยในปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ไว้คือ
๑. กระตุ้น/สร้างบุคลากรทํางานวิจัย หรือร่วมงานกับสถาบันอื่นที่มีความเข็มแข็ง
๒. สนับสนุนการทําวิจัยสําหรับนักวิจัยใหม่(ทุนวิจัย)
๓. บุคลากรคณะต้องมีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ
๔. สนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัย หาแหล่งทุนสนับสนุนและการผลิตผลงานวิชาการ
๕. พัฒนาให้มหี น่วยงานวิจัยทีม่ คี วามเป็นสากล (สนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัยให้มากขึน้ )
๖. เพิ่มการสนับสนุนงานวิจยั ของนักศึกษาและบุคลากร(งานวิจัย เวทีแลกเปลีย่ นงานวิจัย ตีพิมพ์
เผยแพร่)
๗. พัฒนางานวิจัยทีส่ ามารถสนับสนุนท้องถิ่นและสามารถเผยแพร่สู่ระดับสากลได้
๘. สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก(คน+ท้องถิ่น)
ทั้งนี้คณะฯ จัดงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในการเดินทางไปราชการ และจัดสรร
งบประมาณในการทําวิจัยสร้างสรรค์ และวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ทุกคน
ทิศทางการดําเนินการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กําหนดไว้ ๕ ด้าน ได้แก่
๑. การวิจยั เพื่อแก้ปญ
ั หาและ/หรือการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
๒. การวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
๓. การวิจยั ควบคู่หรือผสมผสานกับกระบวนการสร้างบัณฑิต
๔. การวิจยั เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันของประเทศ
๕. การวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ

๒
๒) แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กําหนดการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไว้ในแผนการ
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ ๕ ปี ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน
การทํางาน
เป้าหมายมีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และองค์ความรู้ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและ การพัฒนาสังคม ทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
เป้าหมายปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๑. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ๑) มีผลงานวิ จัยและผลงานสร้ างสรรค์ ที่ ได้รั บการ
และวิจัยบูรณาการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
๒) มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่ตอบสนองต่อการนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๓) มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและ สร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ระดับนานาชาติ
ในการแข่งขัน และนําไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการผลิตในเชิงพาณิชย์
มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
๓. สร้างและพัฒนานักวิจัย ระบบการบริหารการ ๔) สร้ างสรรค์ เพื่ อสร้ าง ส่ งเสริ ม และควบคุ ม
วิจัย และสิ่งเอื้ออํานวยต่อการวิจัย
คุ ณภาพงานวิ จั ย รวมทั้ งสร้ างจิ ตสํ านึ กที่ ดี มี
คุณธรรมแก่นักวิจัย

๓

๓. แนวทางการบริหารโครงการวิจัย
แนวทางการบริหารโครงการวิจัย
งบประมาณเพื่อการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑. งบประมาณแผ่นดิน
๒. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
๓. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
ขั้นตอน
๑. การเสนอของบประมาณ

๒. การจัดสรร/ประกาศทุน
โครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
๑.๑) อาจารย์ / นักวิจัย จัดทําโครงการ เสนอไปยัง
คณะ/สถาบันเพื่อจัดลําดับความสําคัญและ
รวบรวมส่งไปยัง หน่วยจัดการงานวิจัยของ
คณะ
๑.๒) คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณา
วิเคราะห์ จัดลําดับความ สําคัญและสรุป
ภาพรวมส่ง วช. และส่วนแผนงานและ
โครงการ
๑.๓) ส่วนแผนงานฯส่งโครงการและงบประมาณไป
ยังสํานักงบประมาณ
๑.๔ ) ส่วนแผนงานฯ แจ้งวงเงินทีไ่ ด้รับจากสํานัก
งบประมาณให้ส่วนฯวิจัย
๑.๕) ส่วนฯวิจัยโดยคณะกรรมการฯพิจารณา
ทบทวนและปรับงบประมาณ โครงการให้อยู่
ภายในวงเงินทีไ่ ด้รับ
๑.๖) ส่วนฯวิจัยประสานคณะ/สถาบันให้ จัดทํา
แผนงบประมาณรายโครงการ
๒.๑) ส่วนฯวิจัยจัดทําประกาศรายชื่อโครงการวิจัย
งบประมาณแผ่นดินพร้อมแนบแผน
งบประมาณราย โครงการ
๒.๒) ส่วนฯวิจัยเสนออธิการบดีลงนามใน
ประกาศฯหลังจากที่พ.ร.บ.งบประมาณ
ประกาศใช้ จากนั้นส่งให้คณะ/สถาบัน

งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย

งบประมาณจากแห่งทุน
ภายนอก

๑.๑) ส่วนส่งเสริมและพัฒนา
๑.๑) อาจารย์/นักวิจัย/คณะ/
วิจัย เสนอของบประมาณ
จัดทําโครงการเสนอขอ
วงเงินรวม
งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก
๑.๒) เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ
มหาวิทยาลัย/คณะ/
สถาบันทําสัญญารับทุนกับ
แหล่งทุน
(กรณีที่คณะ/สถาบันจัดทํา
สัญญาเองต้องได้รับการ
มอบอํานาจจากอธิการบดี
ก่อน)

๒.๑) อาจารย์/นักวิจัย เสนอ
โครงการเพื่อขอ
งบประมาณไปยังส่วนฯ
วิจัย
๒.๒)ส่วนฯวิจัยโดยคณะ
กรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติงบประมาณและ
จัดทําประกาศโดยแนบ
แผนงบประมาณราย
โครงการ

๒.๑) คณะ/สถาบันจัดทําประกาศ
ฯ การบริหารการเงินฯทุน
วิจัย จากแหล่งทุนภายนอก
ที่ผ่าน การพิจารณาจาก
คณะ กรรมการบริหาร
คณะ/ สถาบัน ส่งส่วนฯ
วิจัย
๒.๒) ส่วนฯวิจัยพิจารณาก่อน
นําเสนออธิการบดีลงนาม
๒.๓) ส่วนฯวิจัยส่งประกาศที่
อธิการบดีลงนามแล้วให้
คณะ/สถาบัน

๔

บทที่ ๒
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑) ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
ขั้นตอนที่ ๑ การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดทําบันทึกข้อความถึงทุกสาขาวิชาเพื่อแจ้งให้
บุคลากรภายในคณะทราบถึงประกาศการให้ทุ นอุ ดหนุ นการวิจั ยและข้อกําหนดการให้ทุ น อี กทั้งทาง
Website ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ http://www.human.lpru.ac.th หรือติดตามได้จาก
ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๒ เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน
บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่สนใจทํา
วิ จั ยสามารถดู รายละเอี ยดพร้ อมจั ดทํ าข้ อเสนอโครงการวิ จั ยตามแบบวิ จั ย ว๑-ด /ว๑-ช ส่ งข้ อเสนอ
โครงการวิจัยดังกล่าวมายังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอคณะกรรมการพิจารณา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย ให้คณะกรรมการ ซึ่งมี
หน้าที่พิจารณากลั่นกรองและตัดสินข้อเสนอโครงการ
ขั้นตอนที่ ๔ แก้ไขปรับปรุง และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แจ้งแก่นักวิจัยเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการ และจัดทําประกาศรายชื่อผู้ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจัยอย่าง
เป็นทางการ
ขั้นตอนที่ ๕ ปฐมนิเทศชี้แจงขัน้ ตอนการดําเนินงานวิจยั ภายหลังได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจัย
จัดทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั และแผนปฏิบัติงานวิจัยเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณเบิกจ่าย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศเพื่อชีแ้ จงขัน้ ตอนการดําเนินงานวิจัย
ให้แก่นักวิจัย ทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย และแผนงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่าย

๕
ขั้นตอนที่ ๖ ดําเนินการทําวิจัยตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจยั มี
รายละเอียดดังนี้
๖.๑ นักวิจัยส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ ๑ สําเนาแผน
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติส่งแก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖.๒ นักวิจัยจัดทํารายงานการเงิน ประจํางวดที่ ๑ พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้า
๖.๓ คณะกรรมการ พิจารณารายงานความก้าวหน้าและจัดทําหนังสือยืนยันให้มีการดําเนิน
งานวิจัยต่อ
๖.๔ นักวิจัยส่งหลักฐานเช่นเดียวกับข้อ ๖.๑ เพื่อขอเบิกเงินสนับสนุนการวิจยั งวดที่ ๒
๖.๕ เมื่อเสร็จสิน้ การวิจัย นักวิจัยต้องจัดทํารายงานการเงินตามแบบวิจัย และรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมซีดีรอม ตามที่ระบุในสัญญารับทุน

๒) ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ขั้นตอนที่ ๑ การแจ้งให้ทราบการให้ทนุ อุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เมื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ฯลฯ เพื่อให้
ทุนสนับสนุนงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะดําเนินการทําประกาศแจ้งไป
ยังสาขาวิชาต่างๆ ของคณะนอกจากนี้ยังแจ้งทาง Website ของคณะอีกทางหนึ่ง
ขั้นตอนที่ ๒ เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน
บุคลากรทีส่ นใจในการทําวิจัยเขียนโครงร่างงานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
ของแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งสามารถดูได้จาก Website ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักวิจัยสนใจ
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวบรวมโครงการวิจยั ที่ท่านได้ส่งมาเพื่อส่งไปยังสถาบันวิจัยและ
พัฒนาและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยนั้น ๆ
ขั้นตอนที่ ๔ แก้ไขปรับปรุง
เมื่อมีการชี้แจงให้นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทางคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จะได้แจ้งแก่นักวิจยั ทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขและจัดส่งไปยังแหล่งทุนอีกครั้งหนึ่ง

๖
ขั้นตอนที่ ๕ อนุมัติทําสัญญา
โครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอก
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอก บางแหล่งทุนจะส่งมาให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา แล้วส่งต่อมายังคณะฯ เพื่อประสานกับนักวิจัยทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ซึ่งทาง
แหล่งทุนจะทําสัญญาหลักกับมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ลงนามรับทุน ส่วนนักวิจัยจะเป็นหัวหน้า
โครงการจะต้องมาทําสัญญากับอธิการบดี (มหาวิทยาลัย) อีกชั้นหนึ่ง หรือบางหน่วยงานถ้าโครงร่างงานวิจัย
ผ่านการพิจารณาและอนุมัติผ่านแล้วก็จะแจ้งประสานไปยังนักวิจัยโดยตรง เพื่อทําสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย
หมายเหตุ
(๑) การดําเนินงานวิจัยจะเป็นไปตามระเบียบของแหล่งทุนนัน้ ๆ ยกเว้นในกรณีแหล่งทุนมอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลให้ดําเนินการตามขั้นตอนการรับทุนอุดหนุน การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ทุกประการ
(๒) ในกรณีที่นกั วิจัยมีความประสงค์จะจัดทําสัญญายืมเงินกับทางมหาวิทยาลัย ราชภัฎลําปางนั้น
ต้องดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําแผนอนุมตั ิงบประมาณเบิกจ่ายเช่นเดียวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทุกประการ
(๓) ในกรณีนักวิจัยมีความประสงค์เบิกทุนอุดหนุนการวิจัยตามงวดงบประมาณของแหล่งทุนนั้น ๆ
ให้ดําเนินการเปิดบัญชี โดยระบุ “ชื่อโครงการวิจัย ปีงบประมาณ” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีตามงบประมาณ
ประจํางวดนั้น ๆ โดยต้องดําเนินการจัดทํารายงานการเงิน และส่งรายงานความก้าวหน้า ให้แก่สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง เมื่อครบกําหนดสัญญา ๖ เดือน พร้อมรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์
หลังเสร็จสิ้นโครงการ
U

๗

๓) ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถทําความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกได้โดยสามารถทําเป็นข้อตกลงหรือความร่วมมือ มีขนั้ ตอนการดําเนินการดังต่อไปนี้
มีหนังสือเชิญเข้าร่วม
เครือข่าย

บุคลากรของแสวงหาเครือข่าย

ทําการติดต่อประสานงาน
ศึกษารายละเอียดข้อตกลง

ร่างเอกสารความร่วมมือ

ส่งร่างเอกสารข้อตกลงให้นิติกร
ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ

ไม่ผา่ น

ผ่าน
ส่งร่างเอกสารข้อตกลงให้
องค์กรภายนอกร่วมตรวจสอบ

ไม่ผา่ น

ผ่าน
ทําสัญญาข้อตกลง

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของความร่วมมือ

จัดทําคําสั่ง

๘

๔. ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก
ผู้วิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยของได้จากช่องทางดังต่อไปนี้
ระบบ
กลไก
๑. การดําเนินการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยใน ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยในคณะ
คณะ
๒. จัดทําโครงการเพื่อการพัฒนานักวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกปีการศึกษา
๒. จัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
๑. พิจารณางบประมาณสําหรับการจัดทําวารสาร
สังคมศาสตร์
๒. แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาบทความทางวิชาการ
๓. เผยแพร่รายชื่อวารสารทีส่ ามารถตีพิมพ์ได้
๒. จัดทําเอกสารรายชื่อวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
๔. มีการยกย่องนักวิจัย
๑. ประกาศเชิดชูอาจารย์ทมี่ ีผลงานวิจัยดีเด่น
๒. มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูสําหรับคณาจารย์ที่
ได้รับการตีพมิ พ์
๕. การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ
๑. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการเดินทาง
และการลงทะเบียนเพื่อการประชุมวิชาการ

๕) รายชื่อวารสารที่ได้รบั การยอมรับจาก สกอ./สกว.
๑) วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๐
๑. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี/ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุรนารี
๓. วาสารไทยคดีศึกษา / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔. วารสารศึกษาศาสตร์/ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
๕. วารสารบริหารธุรกิจ / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒) วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๔๙
๑. วารสารนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ คณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. วารสารประชากรและสังคม / สมาคมนักวิจยั ประชากรและสังคม
๓. วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์/ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์/ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๙
๕. วารสารเอเชียปริทศั น์/ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖. MANUSYA / หน่วยงานอิสระ ด้วยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗. Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion. / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๘. The Journal / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๐. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑๑. วารสารสงขลานครินทร์(ฉบับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) /
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๒. วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๓. วารสารสังคมศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๔. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๕. วารสาร JARS / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๖. วารสาร Sasin Journal of Management / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ รายชื่อวารสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๓) รายชื่อฐานข้อมูลสากลใดๆ ที่ได้รับการยอมรับ
๑. สาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑.๑ Social SciSearch
๑.๒ ERIC
๑.๓ PsycINFO
๑.๔ Sociological Abstracts
๑.๕ Arts & Humanities Search
๑.๖ Linguistics and Language Behavior Abstracts
๑.๗ Business Source Complete
๑.๘ Business Source Elite
๑.๙ Business Source Premier
๑.๑๐ EconLit
๑.๑๑ EconLit with Fulltext
๑.๑๒ Education Fulltext
๑.๑๓ Education Abstract
๑.๑๔ EBSCO Publishing
๑.๑๕ Education Research Complete
๑.๑๖ Education Administration Abstract

๑๐
๒ วารสารที่ตพี ิมพ์ในประเทศไทยโดยบทความวิจัยนัน้ ต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
๒.๑ Journal of Medical Association of Thailand
๒.๒ Thai Journal of Surgery
๒.๓ Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
๒.๔ Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
๒.๕ ScienceAsia
๒.๖ Thai Journal of Agricultural Science
๒.๗ Manusya
๒.๘ Journal of Population and Social Studies

๖) ปฏิทินการดําเนินงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กําหนดการ
โดยประมาณ
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

กิจกรรม
จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย
จัดทําคู่มืองานวิจัยคณะ
นําเสนอข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา
นําเสนอข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ
ส่งข้อเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑
ประกาศการขอรับทุนสนับสนุนการจดอนุสทิ ธิบัตร/สิทธิบัตร
จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย
ส่งข้อเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒
จัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓

หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา

๑๑

๗. แนวทางการทําความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกสถาบัน เพื่อการนํา
ผลงานไปใช้ประโยชน์
๑. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สนิ ทางปัญญาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ ได้แก่
๑.๑ การทําสัญญาวิจยั
o สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจย
ั (Sponsored Research)
o สัญญารับจ้างวิจัย (Commission Research)
o สัญญาร่วมวิจัย (Collaborative Research)
o สัญญาการให้คาํ ปรึกษา (Research Consultancies)
รายละเอียด
งานวิจัยที่ดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย มักได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก สัญญาวิจัย
ซึ่งเป็นเสมือนข้อตกลงในประเด็นต่างๆ ในการดําเนินงานวิจัยระหว่างผูใ้ ห้ทนุ และ ผู้ทําวิจัย รูปแบบสัญญา
วิจัยจึงเป็นไปตามลักษณะการดําเนินงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
• สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจย
ั (Sponsored Research)
• สัญญารับจ้างวิจัย (Commission Research)
• สัญญาร่วมวิจัย (Collaborative Research)
• สัญญาการให้คาํ ปรึกษา (Research Consultancies)
ทั้งนีใ้ ห้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะมีหน้าที่
• ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
• เจรจาต่อรองเงือ
่ นไขสัญญา
• หาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนางานวิจัย
• ร่างสัญญาร่วมวิจัย
๒) การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ (Licensing)
รายละเอียด
การอนุญาตให้ใช้สิทธิคือการอนุญาตให้ผขู้ อใช้สิทธิได้ใช้สทิ ธิใดๆ เช่น ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อ
ขาย เสนอขาย หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร จากผู้อนุญาตให้ใช้สทิ ธิซึ่งเป็นเจ้าของสิทธินั้น โดยไม่มกี าร
เปลี่ยนความเป็นเจ้าของโดยทั่วไป การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิจะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทหลักๆ คือ
• ให้ใช้สท
ิ ธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)
• ให้ใช้สท
ิ ธิโดยไม่จํากัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Licensing)
• ให้ใช้สท
ิ ธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จํากัดเจ้าของสิทธิ (Sole Licensing)

๑๒
ทั้งนีใ้ ห้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะมีหน้าที่
• ประเมินมูลค่าเทคโนโลยี
• ศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
• ประสานงานและเจรจาต่อรองกับภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม
• ร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สท
ิ ธิ
• ติดตามการอนุญาตให้ใช้สท
ิ ธิ
๓) การจัดตั้งบริษัท (Spin-off/Start-Up Companies)
โดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเลือกรูปแบบที่กอ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อมหาวิทยาลัยและผู้
ประดิษฐ์/นักวิจัย
รายละเอียด
สําหรับผลงานวิจัยที่มีศกั ยภาพในการจัดตั้งบริษัทจะถูกนําเข้าสู่การบ่มเพาะธุรกิจ
ทั้งนีใ้ ห้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะมีหน้าที่
• ให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจ
• เขียนแผนธุรกิจ
• พัฒนาธุรกิจ
• พิจารณา/ประเมินแผนธุรกิจ
• ติดต่อแหล่งเงินทุน
• ช่วยเหลือในการจดทะเบียนบริษัท
• ร่างสัญญาที่เกีย
่ วข้อง
• ประสานงานเพื่อช่วยเหลือด้านการตลาด
• จัดเตรียมความพร้อมเรือ
่ งสถานที่และสิ่งจําเป็นในการประกอบธุรกิจเบื้องต้น

๑๓

บทที่ ๓
การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
การจดสิทธิบัตร
สิทธิบัตรคืออะไร
สิทธิบัตร คือ หนังสือสําคัญทีอ่ อกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์การ
ประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. ผลิตภัณฑ์ : โครงสร้าง กลไก หรือส่วนที่ประกอบกันเป็นสิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ รวมทั้งส่วนผสม
ทางเคมี
๒. กรรมวิธี : วิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ
ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ ภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์
เอกสารที่ต้องใช้การยืน่ ขอสิทธิบัตร
๑. แบบพิมพ์คําขอ (สป / สผ/ อสป / ๐๐๑-ก)
๒. รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี
๓. ข้อถือสิทธิ
๔. รูปเขียน (กรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภาพถ่ายได้)
๕. บทสรุปการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณียนื่ ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์)
๖. เอกสารประกอบคําขอ เช่น
• เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร
• หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หรือการออกแบบแล้วแต่กรณี
• หนังสือมอบอํานาจ
• เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ (การประดิษฐ์เกีย่ วกับจุลชีพ)
• เอกสารการขอนับวันยื่นคําขอในต่างประเทศ เป็นวันยื่นคําขอในประเทศไทย
• ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันยื่นขอ
กรณีเป็นนิติบุคคล กรณียื่นหลายคําขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับและสําเนาหนังสือรับรองโดยรับรองสําเนา
ถูกต้อง

๑๔
ค่าธรรมเนียม
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศโฆษณา
ตรวจสอบการประดิษฐ์
ออกสิทธิบัตร

๑,๐๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ ๒๐ ปี นับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันยื่นขอ
การชําระค่าธรรมเนียมรายปี
ผู้ทรงสิทธิบัตร ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ปีที่ ๕ เป็นต้นไปโดยให้ชาํ ระภายใน ๖๐ วัน
หลังจากสิน้ ปีที่ ๔
หากการออกสิ ทธิบัตรใช้ระยะเวลาเกินกว่า ๔ ปี ให้ชําระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่มีการออกสิทธิบัตรให้
หมายเหตุ สิ่งประดิษฐ์ หรือแบบผลิตภัณฑ์ทจี่ ะนํามาขอรับสิทธิบัตร จะต้องไม่เคยเปิดเผยสาระสําคัญมา
ก่อนไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการแสดงผลงานในที่หน่วยราชการจัดขึน้ หรือในงานแสดง
สินค้าระหว่างประเทศ แม้จะได้แต่ต้องมายื่นขอรับสิทธิบัตรภายใน ๑๒ เดือน มิฉะนั้น ท่านอาจไม่มสี ทิ ธิ
ขอรับสิทธิบัตร
สถานที่ยนื่ คําขอ
• ส่วนบริหารงานจดทะเบียน สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร ๐-๒๕๔๗-๔๗๑๐
หรือ
• สํานักงานพาณิชย์จังหวัด

๑๕

บทที่ ๔
แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย
(โดยสภาวิจัยแห่งชาติสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

เพื่ อช่ วยชี้ แนะแนวทางปฏิ บั ติ ของนั กวิ จั ยตามจรรยาบรรณนั กวิ จั ย ซึ่ งสภาวิ จั ยแห่ งชาติ ได้
กําหนดให้มีขึ้น เพื่อให้เป็นข้อพึงสังวรทางคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานวิจัยของนักวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็น
เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของนักวิจัย อันจะนําไปสู่การยอมรับของสังคมนักวิจัยทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติ
๑) จรรยาบรรณนักวิจยั
ความเป็นมา
ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่
ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
แท้จริง ก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ
จําเป็ นต้องมีส่วนประกอบสํ าคัญหลายประการนอกจากการดําเนินการตามระเบี ยบวิธีการวิจัยอย่างมี
คุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความสําคัญของ จรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดําเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้
นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆสามารถนําไปปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจาก
นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆได้ ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจนจนกระทั่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติประกาศให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัย
ทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรมากกว่าจะ
เป็นข้อบังคับ อันจะนําไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นกั วิจัยต่อไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์และวิธีการทีใ่ ช้ใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

๑๖
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุม่ บุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึน้ ไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป เพือ่ ให้ดําเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
๒) จรรยาบรรณนักวิจยั : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๑. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นําผลงานของผู้อนื่ มาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรง ต่อการแสวงหาทุน
วิจัยและมีความเป็นธรรมเกีย่ วกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่อง ที่จะ
ทําวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยต้อง
ให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นที่นํามาใช้ ในงานวิจัย
๑.๒ นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนนักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื้อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ําซ้อน
๑.๓ นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกีย่ วกับผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการวิจยั
๑) นักวิจยั ต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
๒) นักวิจยั ต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน
ข้อ ๒ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงาน ที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงตามการวิจัยทีผ่ เู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับ ร่วมกัน
อุทิศเวลาทํางานวิจัยให้ได้ผลดีและเป็นตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดําเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
๑) นักวิจยั ต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในภายหลัง

๑๗
๒) นักวิจยั ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบครัน
๒.๒ นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทํางานวิจัย
นักวิจัยต้องทุ่มเทความรูค้ วามสามารถและเวลา ให้กับการทํางานวิจัย เพื่อให้ได้มา ซึ่ง
ผลงานวิจัยทีม่ คี ุณภาพและเป็นประโยชน์
๒.๓ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั
๑) นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่งงาน ตาม
กําหนดเวลาไม่ทําผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
๒) นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอันเกิด
จากการวิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ ๓. นักวิจัยต้องมีพนื้ ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการที่ทาํ วิจยั
นักวิจัยต้องมีพนื้ ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการทีท่ ําการวิจยั อย่างเพียงพอและมีความรูค้ วามชํานาญ
หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําการวิจัย เพื่อนําไปสู่งานวิจัยทีม่ ีคณ
ุ ภาพ และเพื่อป้องกันปัญหา
การวิเคราะห์ การตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําวิจัยอย่าง
เพียงพอเพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มคี ุณภาพ
๓.๒ นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชานั้นๆเพื่อป้องกันความเสียหาย
ต่อวงการวิชาการ
ข้อ ๔. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิง่ ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเทีย่ งตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจติ สํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรกั ษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
๔.๑ การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
๔.๒ นักวิจัยต้องดําเนินการวิจยั โดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
๔.๓ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลทีจ่ ะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาและสังคม

๑๘
ข้อ ๕ นักวิจัยต้องเคารพศักดิศ์ รี และสิทธิของมนุษย์ทใี่ ช้เป็นตัวอย่างในการวิจยั
นักวิจัยต้องไม่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อน
มนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าทีท่ ี่จะอธิบาย จุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บคุ คลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอก
หลวงหรือบีบบังคับและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
๕.๑ นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รบั ความยินยอมก่อน
ทําการวิจยั
๕.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ทใี่ ช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คํานึงถึง แต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
๕.๓ นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิ์ประโยชน์และรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ข้อ ๖ นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจยั
นักวิจัยต้องมีอสิ ระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มกี ารบิดเบียนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๖.๑ นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทํางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
๖.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัย โดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
๖.๓ นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังประโยชน์
ส่วนตนหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ ๗ นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบ จนเกิน
ความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
๗.๑ นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
๗.๒ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคมไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
๗.๓ นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ

๑๙
ข้อ ๘ นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อนื่
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคิดเห็น และ
เหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนเองให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
๘.๑ นักวิจัยพึงมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย
กับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
๘.๒ นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําที่ดี เพือ่ สร้าง
ความรูท้ ี่ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ ๙ นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกทีจ่ ะอุทศิ กําลังสติปญ
ั ญาในการทําวิจยั เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อ
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษย์ชาติ
แนวทางปฏิบัติ
๙.๑ นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจัยด้วยจิตสํานึก ทีจ่ ะ
อุทิศกําลังปัญญาของตน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม
๙.๒ นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทําการวิจัย
ที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๙.๓ นักวิจัยพึงพัฒนาชนบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึน้ และอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มสี ่วนร่วมสร้างสรรค์ความรู้แก่สงั คมสืบไป

๒๐
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I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
(กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด
โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุ ณ าระบุ ค วามสอดคล้ อ งเพี ย ง 1
ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดย
โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติราย
ประเด็น∗
IV ระบุความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของจังหวัดลําปาง
(ภาคผนวก 17)

๒๒
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเซรามิกและ
สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีคณ
ุ ภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด
ลําปาง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วของจังหวัดลําปาง
ให้มมี ูลค่าทางเศรษฐกิจควบคูก่ ับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐานแบบครบวงจร
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูม้ คี วามแข็งมีภูมคิ ุ้มกันและ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มคี วาม
พร้อมรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศอนุภาคลุม่ แม่น้ํา
โขง (GMS)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจยั กับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความ
สอดคล้อง เพียง 1 หัวข้อทีม่ ีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก 4)
- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริม่ ดําเนินการในปีแรก : เรื่อง .....................................................
..................................................................................................................................................
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย ..................................
..............................................................................................................................................
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทําวิจัย และสัดส่วนที่
ทํา การวิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาํ การวิจัย (ผนวก 5)
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

๒๓
7.
8.
9.
10.
11.

ขอบเขตของโครงการวิจัย
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
ประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอน
อย่างละเอียด)
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัย
ที่ต้องการเพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอี ย ดงบประมาณการวิ จั ย จํ า แนกตามงบประเภทต่ า ง ๆ
[ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 6)]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอ
ในแต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกว่า 1
ปี (ผนวก 9)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา
(กรณีเป็น
โครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทําการวิจัยแล้ว)
17. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คํ า รั บ รองจากหั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ว่ า โครงการวิ จั ย ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น
หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น (ระบุชื่อแหล่งทุนทุกแหล่ง)

๒๔
21. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ และนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้คํารับรองในการ
จัดทําข้อเสนอการวิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) เรื่ อ ง การรั บ ข้ อ เสนอการวิ จัยเพื่อ ขอรับ การสนั บ สนุ น ทุน อุ ด หนุ น การวิจั ย ประจํา ปี
งบประมาณ..............
(ลงชื่อ)
.
หัวหน้าโครงการวิจัย
เดือน
พ.ศ.
วันที่
.
(ลงชื่อ)
(
ผูร้ ่วมวิจัย
เดือน
วันที่

)
พ.ศ.

(ลงชื่อ)...................................................
(
)
ผูร้ ่วมวิจัย
วันที่
เดือน
พ.ศ………

22. คําอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจ) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ)
ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดําเนินการวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการ
ดําเนินการวิจัย
(ลงชื่อ)
(
)
ตําแหน่ง
..............................................................
เดือน
พ.ศ.
.
วันที่

๒๕
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 และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อาํ นวยการแผนงานวิจัย
หัวหน้า
โครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่ง
ทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการ
ทําวิจัยว่าได้ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ :

1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทําการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกําหนด (terms of reference TOR) การจัดจ้างทําการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
นั ก วิ จั ย มี ค วามประสงค์ จ ะเสนอของบประมาณการวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อ ไป ต้ อ งจั ด ทํ า
โครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจยั ที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12
จํานวน 1 ชุด

5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก
13) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยหรือ
Certiftcate of Approval ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14)
จํานวน 1 ชุด

๒๖
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพสํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก 15) และจัดทําเอกสารแนบ
ตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16)
จํานวน 1 ชุด

๒๗

แบบ ว-1ช

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555)

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
--------------------------------------ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)
................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)
...........................................................................................
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย
(ภาษาไทย)
...................................................................
(ภาษาอังกฤษ)
...........................................................................................
ส่วน ก : ลักษณะแผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยใหม่
แผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา....….
...…...........……

ปี

ปีนี้เป็นปีที่…....

รหัสแผนงานวิจัย

I ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณา
ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดย
โปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)
II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1
ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดย
โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติราย
ประเด็น∗
∗

สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th

๒๘
IV ระบุความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของจังหวัดลําปาง
(ภาคผนวก 17)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเซรามิกและ
สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด
ลําปาง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง
ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐานแบบครบวงจร
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความแข็งมีภูมิคุ้มกันและ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ํา
โขง (GMS)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
Vระบุ ความสอดคล้ องของโครงการวิ จั ยกั บนโยบายรั ฐบาล (กรุ ณาระบุ ความ
สอดคล้อง เพียง 1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก 4)
- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก : เรื่อง ..............................................
..........................................................................................................................................
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย .............................
........................................................................................................................................
VI ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความ
สอดคล้อง เพียง 1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก 4)
- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก : เรื่อง .............................................
......................................................................................................................................
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย .............................
......................................................................................................................................

๒๙
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 5)
4. คําสําคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย
5. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย
7. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย
8. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
9. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด
10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน
ที่ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
12. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการดําเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)
13. แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย
14. กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย
15. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย
16. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย
17. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย
18. แผนงานวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คํ ารั บรองจากผู้ อํ านวยการแผนงานวิ จั ยว่ าแผนงานวิ จั ยได้ รั บการจั ดสรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
18.2 โปรดระบุว่าแผนงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุน
อื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากแผนงานวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
20.ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น (ระบุชื่อแหล่งทุนทุกแหล่ง)

๓๐
21. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการผู้อํานวยการแผนงานวิจัย พร้อมวัน เดือน ปีและนักวิจัย
ร่วมโครงการเพื่อให้คํารับรองในการจัดทําข้อเสนอการวิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัย ประจําปีงบประมาณ..............
(ลงชื่อ)
วันที่
(ลงชื่อ)
(
วันที่

)
ผู้ร่วมวิจัย
เดือน
พ.ศ.

หัวหน้าโครงการวิจัย
เดือน
พ.ศ.

.

(ลงชื่อ)...................................................
(
)
ผู้ร่วมวิจัย
วันที่
เดือน
พ.ศ………

22. คําอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจ) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ)
ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดําเนินการวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการ
ดําเนินการวิจัย
(ลงชื่อ)
)
(
ตําแหน่ง ..............................................................
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ส่วน ค : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

๓๑
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทํา
วิจัยว่าได้ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ :

1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทําการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ช โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่กําหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกําหนด (terms of reference - TOR) การ
จัดจ้างทําการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาและนักวิจัยมี
ความประสงค์ จะเสนอของบประมาณการวิ จั ยในปี งบประมาณต่ อไป ต้ องจั ดทํ าแผนงานวิ จั ย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผล
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภา
วิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 1 ชุด
5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทํา
เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จํานวน 1 ชุด
6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่ อความปลอดภั ยทางชี วภาพสํ าหรั บการดํ าเนิ นงานด้ านเทคโนโลยี ชี วภาพสมั ยใหม่ หรื อพั นธุ
วิศวกรรม (ผนวก 15) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก
16) จํานวน 1 ชุด

______________________________________

๓๒

แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจยั
ประจําปี.....................................
ชื่อโครงการ ........................................................................................................................
ผู้วิจัย ..................................................................................................................................
งบประมาณที่ได้รับ..............................................................................................................
ระยะเวลาในการดําเนินงานตลอดโครงการ ......................................................................
งวดที่ / ระยะเวลาดําเนินการ
งวดที่ ๑
เดือน............ถึงเดือน...............

งวดที่ ๒
เดือน............ถึงเดือน...............

งวดที่ ๓
เดือน............ถึงเดือน...............

สรุป

แผนปฏิบัติการวิจัยและผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
๑.............................................................
๒............................................................
๓..........................................................
ผลลัพธ์
๑.............................................................
๒............................................................
กิจกรรม
๑.............................................................
๒............................................................
๓..........................................................
ผลลัพธ์
๑.............................................................
๒............................................................
กิจกรรม
๑.............................................................
๒............................................................
๓..........................................................
ผลลัพธ์
๑.............................................................
๒............................................................
๓..........................................................

รวมงบประมาณทั้งสิ้น.................................บาท
งบดําเนินการ
๑. หมวดค่าตอบแทน
..................... บาท
๒. หมวดค่าวัสดุ
..................... บาท

แผนการเบิกจ่ายเงิน
งบดําเนินการ
๑............................................................
๒............................................................
๓..........................................................
รวมค่าใช้จ่ายประจํางวด ...............บาท
(ไม่เกินร้อยละ ๕๐)
งบดําเนินการ
๑.............................................................
๒............................................................
๓..........................................................
รวมค่าใช้จ่ายประจํางวด ...............บาท
(ไม่เกินร้อยละ ๔๐)
งบดําเนินการ
๑. ค่าตอบแทนนักวิจัย (๑๐%)
รวมค่าใช้จ่ายประจํางวด ...............บาท
(ไม่เกินร้อยละ ๑๐)

๓๓
๓. หมวดค่าใช้สอย
..................... บาท
หมายเหตุ
(๑) ในงวดที่ ๑ กําหนดให้จัดทําแผนงบประมาณภายใน ๖ เดือน ทั้งนี้เพื่อรองรับการ
พิจารณารายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย มส. ๕) จากคณะกรรมการอนุมัติให้ดําเนินการต่อ
(๒) กําหนดให้จดั ทําแผนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยสอดคล้องกับสัญญาขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย (แบบวิจัย มส. ๒) ในข้อที่ ๒

................................................
(........................................................)
ผูข้ ออนุมัติโครงการ

..................................................
(................................................................)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๔

แบบฟอร์มตัวอย่างรายงานการเงิน
ชื่อโครงการ.................................................................................

หัวหน้าโครงการ...........................

สัญญาเลขที.่ ............................................

รายการรับ - จ่าย
วัน / เดือน / ปี

รายการ

เลขที่อ้างอิง

รับเงินงวดที่ ๑ (ไม่เกินร้อยละ ๕๐)

รับ
๒๕,๐๐๐

๑ ก.พ. ๕๔

ค่าถ่ายเอกสาร

ใบสําคัญรับเงิน

๓ ก.พ. ๕๔

ค่าวัสดุสารเคมี

๕ ก.พ. ๕๔
๑๑ มี.ค. ๕๔

จ่าย
-

รายการจ่ายแยกหมวด
คงเหลือ

ค่าตอบแทน

-

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

๑,๕๐๐

๒๓,๕๐๐

๒๕,๐๐๐

๕๐๐

-

๕๐๐

๒๔,๕๐๐

-

ใบเสร็จเลขที่/เล่มที่

๕,๐๐๐

๑๙,๕๐๐

-

-

ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง

ใบสําคัญรับเงิน

๑,๐๐๐

๑๘,๕๐๐

-

๑,๐๐๐

ค่าวัสดุ

ใบเสร็จเลขที่/เล่มที่

๑๘,๕๐๐

๐

-

รับเงินงวดที่ ๒ (ไม่เกินร้อยละ ๔๐)

๒๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

๕๐๐
๕,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

๑๘,๕๐๐

๑๘,๕๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๖ ส.ค. ๕๔

ค่าถ่ายเอกสาร

ใบสําคัญรับเงิน

๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

๑๐ ส.ค. ๕๔

ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง

ใบเสร็จเลขที่/เล่มที่

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

๑๕ ส.ค. ๕๔

ค่าจ้างเหมา

ใบสําคัญรับเงิน

๑๐,๐๐๐

๐

-

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ -

-

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐ -

-

๕,๐๐๐

รับเงินงวดที่ ๓ (ไม่เกินร้อยละ ๑๐)
๑๐ ก.ย. ๕๔

ค่าตอบแทนนักวิจยั

ใบสําคัญรับเงิน
รวม

หมายเหตุ

๕,๐๐๐

ให้บันทึกตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๐
๐

๕,๐๐๐

๒๑,๕๐๐

๒๓,๕๐๐

๕๐,๐๐๐

๓๕

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
คําชี้แจง
ผู้รับทุนจะต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้างานวิจัย เมื่อดําเนินโครงการครบระยะ ๖ เดือนแรกและ
ส่งมายังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับผลการประเมินและอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยต่อ
ส่วนประกอบของรายงานความก้าวหน้า ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) หน้าปกรายงาน
- พิมพ์โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK
- ตรามหาวิทยาลัย
สูง ๔ ซ.ม.
กว้าง ๒ ซ.ม.
- รายงานความก้าวหน้างานวิจัยขนาดอักษร ๒๒ point ตัวอักษรสีเข้ม
- ชื่อโครงการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษมีวงเล็บด้วย)
ขนาดอักษร ๒๔ point ตัวอักษรสีเข้ม
- ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัย ขนาดอักษร ๑๘ point ตัวอักษรสีเข้ม
(๒) เนือ้ หาภายในรายงาน
ข้อมูลโครงการวิจัย
ส่วนที่ ๑
ชื่อโครงการวิจัย
เลขที่สญ
ั ญา
เริ่มเมื่อวันที่
สิ้นสุดเมื่อ
รายงานความก้าวหน้าตั้งแต่เดือน

เดือน
เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.
ถึงเดือน

(๓) ส่วนรายงานเนือ้ หา
๑. สรุปงานตามกิจกรรมและผลลัพธ์ที่ได้แสดงไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจยั มส. ๑)
และแผนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย (แบบวิจัย มส. ๓) ตามระยะเวลา ๖ เดือนแรกนับจากวันอนุมัติ
โครงการวิจัย
๒. งานที่จะดําเนินงานต่อไป
๓. ปัญหาที่เกิดขึน้ และแนวทางแก้ไข

๓๖

หมายเหตุ การเว้นริมขอบกระดาษ (Magination) จัดเนื้อหาที่พิมพ์อยู่ในกรอบคือ
- ห่างจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว
ห่างจากขอบล่าง ๑ นิ้ว
- ห่างจากขอบขวา ๑ นิ้ว
ห่างจากขอบซ้าย ๑.๕ นิ้ว

ตัวอย่างหน้าปก รายงานความก้าวหน้างานวิจยั

สูง ๔ ซ.ม.

กว้าง ๒ ซ.ม.

รายงานความก้าวหน้างานวิจัย

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
โดย

หัวหน้าโครงการวิจัย : ……………………………..
คณะผู้รว่ มวิจัย .........................................................................
.........................................................................
งานวิจัยนีไ้ ด้รับทุนอุดหนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๓๗
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
๑. รูปแบบรายงานการวิจัย
๑.๑ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๘ point สําหรับหัวข้อและ ๑๖ point สําหรับเนื้อหา
รายงาน
๑.๒ การตั้งค่าหน้ากระดาษคือ
บน ๑.๕ นิ้ว (๓.๘๑ ซม.) ล่าง ๑ นิ้ว (๒.๕๔ ซม.)
ซ้าย ๑.๕ นิ้ว (๓.๘๑ ซม.) ขวา ๑ นิ้ว (๒.๕๔ ซม.)
๑.๓ การใส่เลขหน้า ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๔ มุมขาวด้านบนของกระดาษ
๒. ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย
๒.๑ หน้าปก จัดรูปแบบสวยงามตามความเหมาะสม โดยมีเนื้อหาหน้าปก คือ
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
- ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
- หัวหน้าโครงการวิจัย
- คณะผู้ร่วมวิจัย
- ระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนงบประมาณ
๒.๒ ปกใน
๒.๓ บทคัดย่อภาษาไทย
๒.๔ คํานํา ลงชื่อคณะนักวิจัยและเดือน ปี ในการจัดทํา
๒.๕ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญรูปภาพ
๒.๖ เนื้อหา
๒.๗ ภาคผนวก กิจกรรมต่าง ๆ หรือเนื้อหาที่ต้องการขยายความ
๓. จัดพิมพ์รายงานในกระดาษ A๔ เพียงด้านเดียว และเข้าเล่มรายงานด้วยสันกาว

๓๘

ตัวอย่างหน้าปก รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

สูง ๔ ซ.ม.

กว้าง ๒ ซ.ม.

รายงานการวิจยั

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
โดย

หัวหน้าโครงการวิจัย : ……………………………..

คณะผู้รว่ มวิจัย .........................................................................
........................................................................
งานวิจยั นีไ้ ด้รับทุนอุดหนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๓๙
แบบฟอร์มแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั
เลขที่
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย
คณะ
กรรมการพิจารณา
วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประเด็นพิจารณา
๑. ความเป็นมาและความสําคัญสอดคล้องกับประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง เช่น
๑.๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

กรรมการ
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้รบั
๑๕

๑.๒ ผลของโครงการวิจัยทําให้เกิดการปฏิรูประบบการบริหารจัดการหน่วยงาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางให้สูงขึ้น
๑.๓ ผลของโครงการวิจัยทําให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ / ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
application ใหม่
๑.๔ เป็นการบูรณาการงานวิจัยเกีย่ วกับการเรียนการสอน
๑.๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด / ยุทธศาสตร์ชาติ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับโจทย์วิจัย

๑๐

๓. งบประมาณ
๓.๑ กระบวนการวิจัยใช้ต้นทุนต่าํ เหมาะสมกับโจทย์วิจัย และประโยชน์ของ
โครงการวิจัย
๓.๒ มีกจิ กรรมที่งบประมาณเหมาะสมกับการดําเนินการ

๑๐

๔. กระบวนการวิจัย
๔.๑ เป็นวิธีการ / ลําดับที่สามารถให้คําตอบตามวัตถุประสงค์ชัดเจน
๔.๒ การออกแบบ / การศึกษาที่เหมาะสมกับโจทย์วจิ ัย
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ /ผลผลิตการวิจัยมีประโยชน์ในด้านใดด้านหนึง่
ต่อไปนี้
๕.๑ ผลการวิจัยที่ได้สามารถนําไปสู่ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
๕.๒ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยสามารถนําไปใช้ได้จริงเกิดการ

(๕)
(๕)
๓๐
(๑๕)
(๑๕)
๒๐

๔๐
ประเด็นพิจารณา

กรรมการ
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้รบั

พัฒนาหรือแก้ปัญหาในระดับฐานรากของชุมชน ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนและ
ระดับประเทศ
๕.๓ ประยุกต์ใช้ปฏิรูปบริหารจัดการหน่วยงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๕.๔ เกิดการใช้งานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน
๖. แผนการทํางาน
๖.๑ มีระยะเวลาและจํานวนคนเหมาะสมกับเนื้องาน
๖.๒ มีลําดับขั้นตอนถูกต้องเหมาะสม
๖.๓ มีกจิ กรรมที่ชัดเจนสอดรับกับกระบวนการวิจัย
๗. ประวัติและผลงานของหัวหน้าโครงการและคณะร่วมวิจัย
๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยอยู่ในสาขาที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยที่ทํา
๗.๒ คณะผู้ร่วมวิจัยมีความรู้หรือเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ทํา

รวม

๑๐
(๓)
(๓)
(๔)
๕
(๒.๕)
(๒.๕)

๑๐๐

ความเห็นโดยรวม  ควรสนับสนุน เพราะ.............................................................................................................
 ควรสนับสนุน แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในประเด็น......................................................
 ไม่ควรสนับสนุน เพราะ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๔๑
แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า
เลขที่สญ
ั ญา
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย
ระยะเวลาโครงการ
รายงานความก้าวหน้า จากเดือน
กรรมการพิจารณา

ปี จากเดือน
ถึงเดือน

ถึงเดือน

แผนการดําเนินงาน (ในระยะเวลา ๖ เดือนแรก)
กิจกรรม

ระยะการดําเนินงาน
(เดือน)

๔

ประเมินผลคุณภาพกิจกรรม
๓
๒

หมายเหตุ
(๑) กิจกรรมและผลลัพธ์ของการดําเนินงานระบุในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
(๒) ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องคะแนน
โดยที่ คะแนน
๔ = บรรลุผลมากกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการ
๓ = บรรลุผลตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
๒ = บรรลุผลเกือบครบตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
๑ = บรรลุผลตามผลลัพธ์ที่ต้องการน้อยมาก
y ประเมินผลสถานการณ์
( ) ผ่าน เมื่อคุณภาพกิจกรรมอยูใ่ นระดับ ๓ คะแนนเกินกว่าร้อยละ ๗๐
( ) ไม่ผ่าน เมื่อคุณภาพกิจกรรมอยูใ่ นระดับ ๓ คะแนนต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
y ความคิดเห็นกรรมการ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................
(.................................................)
กรรมการพิจารณา
วัน.........เดือน.............................พ.ศ. ......................

๑

