คำนำ
คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยฉบับนี้ เป็นเอกสารใช้ประกอบเป็นองค์ความรู้ในการบริหารงานวิจัยของ
บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการขอรับ
ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ัย โดยเนื ้ อ หาในเอกสารจะประกอบไปด้ว ย บทที ่ 1 ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไป บทที ่ 2 ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ จัน ทรเกษมว่า ด้ ว ยการบริ ห ารวิ จ ั ย พ.ศ. 2561 บทที ่ 3 ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จาก
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บทที่ 4 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บทที่ 5 แนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย และบทที่ 6
ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะให้
ความรู้กับผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการวิจัย
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการวิจัยนี้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและ
ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการวิจัยต่อไป
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549
ในสมัยของอธิการบดี รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
บัณฑิตเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นมีเพียงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพียงแห่งเดียว
เท่ า นั ้ น ที ่ เ ปิ ด สอนสาขาการแพทย์ แ ผนจี น แต่ น ั ก ศึ ก ษาได้ ร ั บ ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร์ บ ั ณ ฑิ ต โดยมี
รองศาสตราจารย์พรผจง เลาหวิเชียร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกเป็นคนแรก
ต่อมาในวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ได้เปิดสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นสถานที่สำหรับ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และให้บริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
แก่บุคคลทั่วไป
ในระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2550 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ได้มีความร่ว มมือกับมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน และ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสี
แต่การลงนามความร่วมมือที่ยาวนานที่สุด คือ การลงนามความร่วมมือกับมหาวิท ยาลัยการแพทย์
แผนจีนเหลียวหนิง และโรงพยาบาลสาธิตแห่งที่ 2 สังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง โดยเริ่ม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) รวมเป็นระยะเวลา 14 ปี ความก้าวหน้าในความร่วมมือที่สำคัญ
ที่สุด คือในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภายใต้
การผสานความร่วมมือของ ศาสตราจารย์ ดร.หลี่ กั๊ว ซิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธิตแห่งที่ 2 สังกัด
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค คณบดีวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษมขณะนั้น ได้รับการคัดเลือกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็น
1 ใน 3 หน่วยงานของแต่ละประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นศูนย์กลางของโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21
หรือ One Belt One Road ที่ส าธารณรัฐ ประชาชนจีน มีนโยบายในการเผยแพร่ว ัฒ นธรรมไปสู่ประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นสื่อกลาง นอกจากนั้นยังเกิดการประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีน
ระดับ ประเทศ เรื่อง “ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม ” เพื่อร่ว มมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความก้าวหน้าในศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งในเรื่องของการรักษาโรค ตำรับยาโบราณ การดูแ ลสุขภาพ
รวมทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยขึ้นครั้งแรก
ภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 หรือ One Belt One Road นี้ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
จะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนทั้งด้านคลินิก การเรียนการสอน การวิจัย และ
การปรึกษาผ่านระบบทางไกลตลอดเวลา โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การแพทย์
แผนจี น มาเป็ น พี ่ เ ลี ้ ย งและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมในทุ ก ด้ า นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนจี น
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้รับผิดชอบ

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกจนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์จีน
ไปแล้วกว่า 429 ราย และเป็นแพทย์จีนที่มีใบประกอบวิชาชีพรับใช้สังคมอยู่มากถึง 311 ราย
1.2 ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของบัณฑิต ค่านิยมองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา
- ทรงภูมิรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำการรักษา สู่การพัฒนาสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพ และคุณธรรม
2. สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
3. บริการวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และ
สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ
4. ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
วิสัยทัศน์
- เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม เป็นผู้นำการรักษา พร้อม
รับประชาคมอาเซียน
เอกลักษณ์
- เรียนรู้จากต้นตำรับ พร้อมรับผิดชอบสังคม มุ่งสั่งสมประสบการณ์
อัตลักษณ์
- เป็นนักปฏิบัติ ถนัดการรักษา มีพหุภาษาเป็นฐาน เก่งงานจิตอาสา
ค่านิยมองค์กร
“AMCCRU” มีความหมายดังนี้
A - Accountability
มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
M - Morality
มีคุณธรรม จริยธรรม
C - Competency
มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และงานที่ปฏิบัติ
C - Continuous Improvement การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
R - Reliability
สร้างความน่าเชื่อถือ และมีสำนึกการให้บริการที่ดี
U - Unity
มีความสามัคคีในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณธรรม
พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีมีหัวใจของความเป็นแพทย์ มีความรู้ และทักษะที่สามารถนำไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพได้ประสบความสำเร็จในสังคมไทยและสังคมโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีมีหัวใจของความเป็นแพทย์ มีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้
ในการดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ ได้ประสบความสำเร็จในสังคมไทยและสังคมโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เป้าประสงค์
- บัณฑิตแพทย์จีนมีคุณภาพและคุณธรรม
- รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน
พันธกิจ
- ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการศาสตร์ด้านการแพทย์แผนจีน หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพ
สู่สังคม
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล
เป้าประสงค์
- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีผลงานวิจัยและงานวิชาการที่เป็นโยชน์ต่อชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน
พันธกิจ
- บริการวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่ชุมชนและสังคมอย่างมืออาชีพ
วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินการจัดบริการวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนจีนเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น
เป้าประสงค์
- ผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายมีสุขภาพที่ดีและพึ่งพาตนเองด้านสุขภาวะเบื้องต้นได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและมีธรรมมาภิบาล
พันธกิจ
- พัฒ นาการบริห ารจัดการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก โดยปรับปรุงรูปแบบการทำงาน
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและมีธรรมมาภิบาล

- ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อสร้างความตระหนักและคุณค่าทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
- เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและคุณค่าทางประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์
- องค์กรมีคุณภาพ

บทที่ 2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมว่าด้วยการบริหารวิจัย
พ.ศ. 2561

บทที่ 3
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่ นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่

1

2

3

ผังกระบวนการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาประกาศ
รับข้อเสนอการวิจยั ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

นักวิจยั ส่งข้อเสนอ
การวิจยั ผ่านคณะเพื่อ
ขอรับทุนวิจยั

W,
ตรวจสอบ
คุณสมบัตินกั วิจยั
และตามเงื่อนไข

ไม่ผา่ น

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
- สถาบันวิจยั และพัฒนาจะประกาศรับข้อเสนอการวิจยั
สานักงาน
สาหรับนักวิจยั เพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดินล่วงหน้า 1 คณะกรรมการวิจยั
ปี ตามปฏิทินของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
แห่งชาติ (วช.)
(วช.) ช่วงเดือน กรกฎาคม 2552 มีหนังสื อแจ้ง
และ
หน่วยงาน พร้อมคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจยั
สถาบันวิจยั และ
ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจาปี
พัฒนา
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
นักวิจยั และ
- นักวิจยั จัดทาข้อเสนอการวิจยั ตามแบบ ว-1ด และ
แบบ ว-1 ช (กรณี ชุดโครงการ) ส่งข้อเสนอการวิจยั ผ่าน คณบดีหรื อรองคณบดี
ที่ได้รับมอบหมาย
มายังคณะเพื่อรับรองและอนุมตั ิการขอรับทุนวิจยั ใน
เบื้องต้น
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
- เจ้าหน้าที่วจิ ยั ตรวจสอบคุณสมบัตินกั วิจยั และตาม
และพัฒนา
เงื่อนไข เช่น มีงานค้างหรื อไม่ แบบฟอร์มถูกต้อง
ครบถ้วนหรื อไม่

ผ่าน

4

5

(มีต่อ)

สถาบันวิจยั และพัฒนา
คัดแยกข้อเสนอการวิจยั ตามกลุ่ม
และให้ ก.ก.ส่งเสริ มการวิจยั
พิจารณารายชื่อผูท้ รงคุณประเมิน

คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการวิจยั
พิจารณาจัดอันดับ
ข้อเสนอการวิจยั

- เจ้าหน้าที่วจิ ยั ส่งข้อเสนอการวิจยั ให้ กรรมการ
ส่งเสริ มการวิจยั พิจารณารายชื่อและจัดส่งให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมิน ตามกลุ่มสาขา ซึ่งเป็ นการ
กลัน่ กรองข้อเสนอการวิจยั ในเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- คณะกรรมการส่งเสริ มการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประชุมพิจารณาจัดอันดับ และให้เกรด
ข้อเสนอการวิจยั และวงเงินงบประมาณที่ควรได้รับ

คณะกรรมการ
ส่งเสริ มการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

1

6

7

8

9

สถาบันวิจยั และพัฒนา
ส่งข้อเสนอการวิจยั คืนนักวิจยั เพื่อ
ปรับปรุ งข้อเสนอการวิจยั
ตามที่ผทู ้ รงคุณวุฒิประเมิน และ
วงเงินงบประมาณที่ควรจะได้รับ

นักวิจยั ส่งข้อเสนอการวิจยั ที่
ปรับปรุ งแล้วเข้าสู่ระบบ NRPM
ของ วช. พร้อมจัดส่งข้อเสนอการ
วิจยั ฉบับสมบูรณ์พร้อมซีดี
มายังสถาบันวิจยั และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดส่ง
ข้อเสนอการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ไปยัง วช.

วช.ส่งข้อเสนอการ
วิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ตามกลุ่มสาขา
พิจารณาประเมิน

ไม่ผา่ น
10

วช. แจ้งผลการประเมินข้อเสนอ
การวิจยั ให้มหาวิทยาลัยทราบ

- เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั ส่งข้อเสนอการวิจยั คืนนักวิจยั
เพื่อปรับปรุ งข้อเสนอการวิจยั ตามข้อเสนอและของ
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมิน พร้อมทั้งปรับวงเงินงบประมาณ
ที่ควรจะได้รับ

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- นักวิจยั ส่งข้อเสนอการวิจยั ที่ปรับปรุ งแล้วนาเข้าสู่
ระบบ NRPM ของ วช. แล้ว จัดส่งข้อเสนอการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่น ซีดี มายังสถาบันวิจยั และ
พัฒนา

นักวิจยั

- เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนา รวบรวมข้อเสนอ
การวิจยั ทั้งหมด จัดส่งไปยัง วช.

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- วช. ส่งข้อเสนอการวิจยั ของมหาวิทยาลัยให้
ผูท้ รงคุณวุฒิตามกลุ่มสาขา ประเมินข้อเสนอการวิจยั
ของนักวิจยั

สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.)

- วช.แจ้งผลการประเมินข้อเสนอการวิจยั ให้กบั
มหาวิทยาลัยรับทราบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และ
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

(มีต่อ)
ผ่าน

2

11

12

13

14

15

16
(มีต่อ)

สถาบันวิจยั และพัฒนาแจ้งผลการ
ประเมินข้อเสนอการวิจยั ให้กบั
นักวิจยั ทราบ

นักวิจยั ยืน่ อุทธรณ์ขอ้ เสนอการ
วิจยั สาหรับข้อเสนอการวิจยั ที่
วช. ไม่สนับสนุน มายัง
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา รวบรวม
ข้อเสนอการวิจยั ที่ยนื่ อุทธรณ์
พร้อมจัดส่ง ไปยัง วช.พิจารณา
ประเมินผลอีกครั้ง
วช.จัดส่งข้อเสนอการวิจยั ของ
นักวิจยั ที่ยนื่ อุทธรณ์ ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง

วช. แจ้งผลการประเมินข้อเสนอ
การวิจยั ของนักวิจยั ที่ยนื่ อุทธรณ์
ให้มหาวิทยาลัยทราบ

สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผล
การประเมินข้อเสนอการวิจยั ที่ยนื่
อุทธรณ์ให้กบั นักวิจยั ทราบ

- สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผลการประเมินข้อเสนอ
การวิจยั ที่ วช.ประเมินให้กบั นักวิจยั ทราบ พร้อมแจ้ง
การยืน่ อุทธรณ์ขอ้ เสนอการวิจยั ที่ วช.ไม่สนับสนุน

- นักวิจยั ยืน่ อุทธรณ์ขอ้ เสนอการวิจยั ที่ วช.ไม่
สนับสนุนโดยปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จัดส่งมายังสถาบันวิจยั และพัฒนา

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

นักวิจยั

- เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนา รวบรวมข้อเสนอ
การวิจยั การวิจยั ของนักวิจยั ที่ยนื่ อุทธรณ์ และจัดส่งไป
ยัง วช.
เพื่อพิจารณาประเมินผลอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- วช.จัดส่งข้อเสนอการวิจยั ของนักวิจยั ที่ยนื่ อุทธรณ์ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง

สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.)

- วช.แจ้งผลการยืน่ อุทธรณ์ขอ้ เสนอการวิจยั ของนักวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และ
ให้กบั มหาวิทยาลัยทราบ
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

- สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผลการประเมินข้อเสนอ
การวิจยั ให้กบั นักวิจยั ทราบ

3

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

17

18

19

20

21

22

สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดทาคา
ขอตั้งงบประมาณ ไปยัง สงป.

กองนโยบายและแผนงานแจ้ง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ก.ก.ส่งเสริ มการวิจยั
พิจารณาข้อเสนอการ
วิจยั ของนักวิจยั ตาม
วงเงินงบประมาณ

สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผล
การพิจารณางบประมาณให้กบั
นักวิจยั ได้รับทราบ และติดตามมา
ทาสัญญารับทุน

สถาบันวิจยั และพัฒนารวบรวม
สัญญารับทุนวิจยั เสนออธิการบดี
ลงนามในสัญญารับทุน

นักวิจยั ดาเนินการวิจยั
ตามแผน

- สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
สาหรับข้อเสนอการวิจยั ที่ วช. ประเมินผล สนับสนุน
จัดส่งผ่านกองนโยบายและแผน ไปยัง สานัก
งบประมาณ

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- กองนโยบายและแผนงานแจ้งวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรให้กบั มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจยั และ
พัฒนาได้รับทราบ

กองนโยบายและแผน

- คณะกรรมส่งเสริ มการวิจยั พิจารณาข้อเสนอการวิจยั
ของนักวิจยั ที่ วช.สนับสนุน ตามวงเงินงบประมาณ ที่
สานักงบประมาณ จัดสรรให้

คณะกรรมการ
ส่งเสริ มการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

สถาบันวิจยั และ
- สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผลการพิจารณา
งบประมาณให้กบั นักวิจยั โดยผ่านคณะรับทราบ พร้อม พัฒนา
ติดตามนักวิจยั มาทาสัญญารับทุน

- สถาบันวิจยั และพัฒนารวบรวมสัญญารับทุนวิจยั เพื่อ
เสนอให้อธิการบดีลงนาม เมื่อลงนามแล้วต้นฉบับ
สัญญาสถาบันวิจยั และพัฒนาเก็บไว้ ส่ วนคู่ฉบับคืน
ให้กบั นักวิจยั เก็บไว้

อธิการบดี

- นักวิจยั เริ่ มดาเนินการวิจยั ตามแผนงานได้

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

4

ขั้นตอนการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่ นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่

1

2

3

4

5

ผังกระบวนการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ขออนุมตั ิใช้งบประมาณต่อ
มหาวิทยาลัยฯ
การวิจยั ผ่านคณะเพื่อ
ขอรับทุนวิจยั
สถาบันวิจยั และพัฒนาแจ้งผลการอนุมตั ิ
ใช้เงินและแนวปฏิบตั ิการเบิกจ่ายไปยัง
คณะ และกองนโยบายแผน

นักวิจยั ติดต่อคณะเพื่อดาเนินการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั ในงวดที่ 1

คณะทาเรื่ องถึงผูอ้ านวยการ กองคลัง โดย
ผ่านผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
เพื่อเบิกเงินในแต่ละงวด

สถาบันวิจยั และพัฒนา ผ่านเรื่ องเบิกจ่าย
ของคณะไปยังผูอ้ านวยการ กองคลัง
เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กบั นักวิจยั

รายละเอียดงาน
- สถาบันวิจยั และพัฒนาทาเรื่ องขออนุมตั ิใช้
งบประมาณอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริ มการวิจยั เห็นชอบ
การจัดสรรเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ผู้รับผิดชอบ
อธิการบดีพิจารณา
อนุมตั ิการใช้เงิน

- สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผลการอนุมตั ิใช้เงินและ
แนวปฏิบตั ิการเบิกจ่ายข้อเสนอการวิจยั ไปยังคณะและ
แจ้งกองนโยบายและแผนนาข้อมูลเข้าระบบ MIS ของ
แต่ละคณะ

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- นักวิจยั ทาบันทึกถึงคณบดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบดาเนินการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 ให้กบั
นักวิจยั ตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนวิจยั

นักวิจยั

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การเบิกจ่ายของคณะดาเนินการ
ทาเรื่ องเบิกจ่าย เรี ยน ผูอ้ านวยการกองคลัง ผ่าน
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เพื่อดาเนินการเบิก
จ่ายเงินในแต่ละงวด ให้กบั นักวิจยั

เจ้าหน้าที่คณะ

- สถาบันวิจยั และพัฒนา ผ่านเรื่ องการเบิกจ่ายเงินวิจยั
ของคณะไปยังผูอ้ านวยการกองคลังเพื่อเบิกจ่ายให้กบั
นักวิจยั ต่อไป

ผูอ้ านวยการ
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

1

ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้ างานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่

1

2

ผังกระบวนการ
นักวิจยั ส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ผ่ำน
คณะมำยังสถำบันวิจยั และ
พัฒนำ
ขออนุมตั ิใช้งบประมำณต่อ
มหำวิทยำลัยฯ
กำรวิจยั ผ่ำนคณะเพื่อ
ขอรับทุนวิจยั
ไม่ผำ่ น
เจ้ำหน้ำที่
สถำบันวิจยั และ
พัฒนำตรวจสอบ
เอกสำร

รายละเอียดงาน
- นักวิจยั ทำบันทึกส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั
อย่ำงน้อย 3 บท พร้อมทั้งแนบแบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั (แบบ ต-1ด) และแบบรำยงำน
กำรใช้เงินในงวดที่ 1 ส่งผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจยั และ
พัฒนำ

ผู้รับผิดชอบ
นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำ ตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั
กำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของนักวิจยั ถ้ำไม่ครบถ้วน
และพัฒนำ
ส่งคืนไปยังนักวิจยั

ผ่ำน

3

4

5

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำส่ง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั เสนอต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำ

ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำ
แจ้งชื่อผูท้ รงคุณวุฒิประเมินรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ของนักวิจยั

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำ ส่ง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมิน

- เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั เสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั
และพัฒนำ

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั
และพัฒนำ

- ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำ พิจำรณำแจ้งชื่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ของ
นักวิจยั

ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ

- เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำ ส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมิน

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั
และพัฒนำ

(มีต่อ)

1

6

ผูท้ รงคุณวุฒิ
W
ภำยนอกประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำ
งำนวิจยั ของนักวิจยั
และแจ้งผลกลับ
พัฒนำตรวจสอบ
เอกสำร

- ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมินรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
งำนวิจยั ของนักวิจยั และแจ้งผลกลับมำยังสถำบันวิจยั
และพัฒนำ ถ้ำไม่ผำ่ นเห็นควรให้นกั วิจยั ปรับปรุ งแก้ไข
ไม่ผำ่ น ตำมคำแนะนำ กรณี ผำ่ น เห็นควรให้นกั วิจยั เบิกเงิน
งวดสุดท้ำย และนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NRPM ของ วช.

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก
แต่ละสำขำ

ผ่ำน

7

8

9

สถำบันวิจยั และพัฒนำแจ้งผลกำร
ประเมินควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ให้กบั
นักวิจยั ทรำบ

นักวิจยั ส่งหลักฐำนกำรนำเข้ำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั สู่ระบบ NRPM ของ
วช. (ONGOING MONITORING) มำยัง
สถำบันวิจยั และพัฒนำ เพื่ออนุมตั ิกำรเบิก
เงินงวดที่ 2

- เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำ แจ้งผลกำรประเมิน
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ให้นกั วิจยั ทรำบ

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั
และพัฒนำ

- นักวิจยั ส่งหลักฐำนกำรนำเข้ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
งำนวิจยั สู่ระบบ NRPM ของ วช.
(ONGOING MONITORING) มำยังสถำบันวิจยั และ
พัฒนำ เพื่ออนุมตั ิกำรเบิกเงินงวดที่ 2

นักวิจยั

- ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำ เห็นชอบอนุมตั ิ
กำรเบิกจ่ำย และนักวิจยั นำหนังสืออนุมตั ิไปให้
เจ้ำหน้ำที่คณะเบิกจ่ำยเงินในงวดต่อไป

1.ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ
2. นักวิจยั

ดำเนินกำรวิจยั ตำมแผน
ต่อไป

2

ขั้นตอนการขอขยายเวลางานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่

1

2

3

ผังกระบวนการ
นักวิจยั ทำบันทึกข้อควำมขอ
ขยำยเวลำกำรดำเนินงำนวิจยั
ผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจยั
และพัฒนำ
ขออ
กำรวิจยั ผ่ำนคณะเพื่อ
เจ้ำหน้ขอรั
ำที่สบถำบั
ทุนนวิจวิยั จยั และ
พัฒนำนำเสนอผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และพัฒนำ

W
คณะกรรมกำร
ส่งเสริ มกำรวิจยั W,
พิจำรณำกำรอนุมตั ิ

รายละเอียดงาน
- นักวิจยั ทำบันทึกข้อควำมขอขยำยเวลำกำรดำเนินงำน
วิจยั ผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจยั และพัฒนำ

ผู้รับผิดชอบ
นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำนำเสนอกำรขอขยำย
เวลำกำรดำเนินกำรวิจยั ของนักวิจยั ต่อผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และพัฒนำ เพื่อพิจำรณำ ส่งให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรวิจยั พิจำรณำกำรอนุมตั ิ

ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ

- คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรวิจยั พิจำรณำกำรอนุมตั ิกำร
ขอขยำยระยะเวลำในกำรดำเนินกำรวิจยั

คณะกรรมกำร
ส่งเสริ มกำรวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั แจ้งผลกำรอนุมตั ิกำรขอขยำยเวลำกำร
ดำเนินกำรวิจยั ของนักวิจยั ให้กบั นักวิจยั ทรำบ

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั
และพัฒนำ

- นักวิจยั ดำเนินกำรวิจยั ต่อไป ตำมระยะเวลำที่ขอขยำย
ไว้

นักวิจยั

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

4

5

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั แจ้งผลกำรอนุมตั ิกำรขอ
ขยำยเวลำกำรดำเนินกำรวิจยั ของ
นักวิจยั

นักวิจยั ดำเนินกำร
วิจยั ต่อไป

1

ขั้นตอนการส่ งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการเผยแพร่ ผลงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่

1

2

3

4

ผังกระบวนการ
นักวิจยั ทำบันทึกข้อควำม
ส่งรำยงำนวิจยั ผ่ำนคณะ
มำยังสถำบันวิจยั และพัฒนำ

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ตรวจสอบ
รู ปเล่มรำยงำนกำรวิจยั และ
นำเสนอผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และพัฒนำ

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนกำร
วิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภำยนอก
ประเมิน

รายละเอียดงาน
- นักวิจยั ทำบันทึกข้อควำมส่งรำยงำนวิจยั ผ่ำนคณะ
มำยังสถำบันวิจยั และพัฒนำ 1 ชุด ยังไม่เข้ำเล่ม

ผู้รับผิดชอบ
นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของรู ปเล่ม
งำนวิจยั และนำเสนอผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และ
พัฒนำพิจำรณำผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงำนวิจยั

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั
และพัฒนำ

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนวิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภำยนอก
ประเมินผลงำนวิจยั

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั
และพัฒนำ

- ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกแต่ละสำขำประเมินผลงำนวิจยั
ของนักวิจยั

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก

W
ไม่อนุมตั ิ
คณะกรรมกำร
W,
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภำยนอก
ประเมินรำยงำนวิจยั
อนุมตั ิ
1

5

6

7

8

9

10

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั แจ้งผลกำรประเมินรำยงำน
กำรวิจยั ให้นกั วิจยั ทรำบ

นักวิจยั ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไข
รำยงำนกำรวิจยั ตำมข้อแนะนำของ
ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนกำรปรับปรุ ง
แก้ไขงำนวิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิประเมิน
อีกครั้ง

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมิน
พิจำรณำรำยงำนที่ปรับปรุ งแก้ไข
อีกครั้ง

นักวิจยั ส่งรู ปเล่มรำยงำนกำรวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดี และบทควำมวิจยั
ตำมที่สถำบันวิจยั และพัฒนำกำหนดไว้

นักวิจยั นำรำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์เข้ำสู่
ระบบ NRPM ของ วช.เพื่อปิ ด
โครงกำรวิจยั ในระบบ

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั แจ้งผลกำรประเมินรำยงำนกำรวิจยั ให้
นักวิจยั ทรำบ

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั
และพัฒนำ

- นักวิจยั ทำกำรแก้ไขรำยงำนกำรวิจยั ตำมข้อแนะนำ
ของผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก

นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนกำรปรับปรุ งแก้ไขงำนวิจยั ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั
และพัฒนำ

- ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมินพิจำรณำรำยงำนกำรวิจยั
ที่ปรับปรุ งแก้ไขของนักวิจยั อีกครั้ง

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยอก

- เมื่อผูป้ ระเมินเห็นชอบให้นกั วิจยั ส่งรู ปเล่มรำยงำน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมซีดี และบทควำม
วิจยั รำยงำนกำรใช้เงิน ตำมเงื่อนไขในสัญญำกำรรับทุน
ให้กบั สถำบันวิจยั และพัฒนำ

นักวิจยั

- นักวิจยั นำรำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์เข้ำสู่ระบบ NRPM
ของ วช.เพื่อปิ ดโครงกำรวิจยั ในระบบ พร้อมทั้งรำยงำน
ต่อสถำบันวิจยั และพัฒนำ

นักวิจยั

2

11

12

ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำ
พิจำรณำ รำยงำนกำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์
พร้อมอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำย

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งบทควำมวิจยั ให้
Peer Review แต่ละสำขำ
ประเมินบทควำมวิจยั
เพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำร

- ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำพิจำรณำ รำยงำน
กำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์พร้อมอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินงวด
สุดท้ำย

ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งบทควำมวิจยั ให้ Peer Review แต่ละ
สำขำประเมินบทควำมวิจยั เพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำร

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั
และพัฒนำ

- ผูป้ ระเมินบทควำมวิจยั Peer Review ประเมิน
บทควำมวิจยั ของนักวิจยั เพื่อลงวำรสำร

13

Peer Review
ประเมิน
บทควำมวิจยั
เพื่อลงวำรสำร

ผูป้ ระเมินคุณภำพ
งำนวิจยั

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

14

15

นักวิจยั รำยงำนกำรนำผลกำรวิจยั ไป
เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์ให้กบั
สถำบันวิจยั และพัฒนำทรำบ

จบ

- นักวิจยั รำยงำนกำรนำผลกำรวิจยั ไปเผยแพร่ และ
นำไปใช้ประโยชน์ให้กบั สถำบันวิจยั และพัฒนำทรำบ
และรำยงำนในระบบ NPRM ของ วช. ในส่วนของ
Post Audit

นักวิจยั

- จบสิ้นกระบวนกำรดำเนินงำนวิจยั ของนักวิจยั
เมื่อสถำบันวิจยั และพัฒนำ ตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ทุกกระบวน ตำมเงื่อนไขกำรรับทุนวิจยั

สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ

3

บทที่ 4
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณรายได้

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่

1

2

3

ผังกระบวนการ
สถาบันวิจยั ฯประกาศรับ
ข้อเสนอการวิจยั ตามระยะเวลา
ที่กาหนด

นักวิจยั ส่งข้อเสนอ
การวิจยั ผ่านคณะเพื่อ
ขอรับทุนวิจยั

W,
ตรวจสอบ
คุณสมบัตินกั วิจยั
และตามเงื่อนไข

ไม่ผา่ น

รายละเอียดงาน
- สถาบันวิจยั และพัฒนาจะประกาศรับข้อเสนอ
การวิจยั สาหรับนักวิจยั เพื่อขอรับงบประมาณจากงบ
รายได้ เมื่อเริ่ มปี งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

- นักวิจยั จัดทาข้อเสนอการวิจยั ตามแบบ สค.1 ส่ง
ข้อเสนอการวิจยั ผ่านระบบ MIS และส่งผ่านคณะเพื่อ
รับรองและอนุมตั ิการขอรับทุนวิจยั ในเบื้องต้น มายัง
สถาบันวิจยั และพัฒนา

นักวิจยั และ
คณบดีหรื อรองคณบดี
ที่ได้รับมอบหมาย

- เจ้าหน้าที่วจิ ยั ตรวจสอบคุณสมบัตินกั วิจยั และตาม
เงื่อนไข เช่น มีงานค้างหรื อไม่ แบบฟอร์มถูกต้อง
ครบถ้วนหรื อไม่

นางสาวสุดารัตน์
จอมคาสิ งห์

- เจ้าหน้าที่วจิ ยั ส่งข้อเสนอการวิจยั ให้ คณะกรรมการ
ส่งเสริ มการวิจยั พิจารณารายชื่อและจัดส่งให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมิน ตามกลุ่มสาขา ซึ่งเป็ นการ
กลัน่ กรองข้อเสนอการวิจยั ในเบื้องต้น

นางสาวสุดารัตน์
จอมคาสิ งห์

- เจ้าหน้าที่วจิ ยั ส่งข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ผา่ นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริ มการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ประเมินตามกลุ่มสาขา

นางสาวสุดารัตน์
จอมคาสิ งห์

ผ่าน

4

5

สถาบันวิจยั ฯ
คัดแยกข้อเสนอการวิจยั ตามกลุ่ม
และให้ คกก. ส่งเสริ มการวิจยั
พิจารณารายชื่อผูท้ รงคุณประเมิน

ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจ
ประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจยั

1

6

7

9

10

สถาบันวิจยั ฯ
ส่งข้อเสนอการวิจยั คืนนักวิจยั เพื่อ
ปรับปรุ งข้อเสนอการวิจยั
ตามที่ผทู ้ รงคุณวุฒิประเมิน และ
วงเงินงบประมาณที่ควรจะได้รับ

- เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั ส่งข้อเสนอการวิจยั คืนนักวิจยั
เพื่อปรับปรุ งข้อเสนอการวิจยั ตามข้อเสนอและของ
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมิน พร้อมทั้งปรับวงเงินงบประมาณ
ที่ควรจะได้รับ

นางสาวสุดารัตน์
จอมคาสิ งห์

นักวิจยั ส่งข้อเสนอการวิจยั ที่
ปรับปรุ งแล้วเข้าสู่ระบบ MIS
พร้อมจัดส่งข้อเสนอการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์พร้อมซีดี
มายังสถาบันวิจยั ฯ

- นักวิจยั ส่งข้อเสนอการวิจยั ที่ปรับปรุ งแล้วนาเข้าสู่
ระบบ MIS ของ วช. แล้ว จัดส่งข้อเสนอการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมแผ่น ซีดี มายังสถาบันวิจยั และพัฒนา

นักวิจยั

- เจ้าหน้าที่วจิ ยั รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อให้
คณะกรรมการส่งเสริ มวิจยั พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณ
ตามความเหมาะสม

นางสาวสุดารัตน์
จอมคาสิ งห์
คณะกรรมการ
ส่งเสริ มวิจยั

- สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผลการประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจยั ตามความเห็นของคณะกรรมการส่งเสริ ม
วิจยั โดยแจ้งผ่านคณะ พร้อมติดตามนักวิจยั มาทาสัญญา
รับทุน

นางสาวสุดารัตน์
จอมคาสิ งห์

- สถาบันวิจยั และพัฒนารวบรวมสัญญารับทุนวิจยั เพื่อ
เสนอให้อธิการบดีลงนาม เมื่อลงนามแล้วต้นฉบับ
สัญญาสถาบันวิจยั และพัฒนาเก็บไว้ ส่ วนคู่ฉบับคืน
ให้กบั นักวิจยั เก็บไว้

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

- นักวิจยั เริ่ มดาเนินการวิจยั ตามแผนงานได้

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

คณะกรรมการ
ส่งเสริ มวิจยั พิจารณา
อนุมตั ิงบประมาณ
ตามความเหมาะสม

ไม่ผา่ น
สถาบันวิจยั ฯ แจ้งผลการพิจารณา
งบประมาณให้กบั นักวิจยั ได้รับ
ทราบ และติดตามมาทาสัญญารับ
ทุน
ผ่าน

11

12

สถาบันวิจยั ฯรวบรวมสัญญารับ
ทุนวิจยั เสนออธิการบดีลงนามใน
สัญญารับทุน
นักวิจยั ดาเนินการวิจยั
ตามแผน

2

ขั้นตอนการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่

1

2

3

ผังกระบวนการ
สถาบันวิจยั ฯ
ขออนุมตั ิใช้งบประมาณต่อ
มหาวิทยาลัยฯ
การวิจยั ผ่านคณะเพื่อ
ขอรับทุนวิจยั
สถาบันวิจยั ฯส่งเรื่ องเบิกจ่ายเงินไปยัง
กองคลัง เพื่อทาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การวิจยั ในงวดที่ 1 ให้แก่ผวู ้ จิ ยั เมื่ออธิการ
ลงนามในสัญญารับทุนแล้ว

นักวิจยั ดาเนินการวิจยั
ตามแผนต่อไป

รายละเอียดงาน
- สถาบันวิจยั และพัฒนาทาเรื่ องขออนุมตั ิใช้
งบประมาณอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริ มการวิจยั เห็นชอบ
การจัดสรรเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ผู้รับผิดชอบ
อธิการบดีพิจารณา
อนุมตั ิการใช้เงิน

- เจ้าหน้าที่วจิ ยั ทาการเบิกเงินงวดที่ 1 ไปยังกองคลัง
เพื่อทาการเบิกเงินอุดหนุนการวิจยั ให้แก่นกั วิจยั เมื่อ
อธิการลงนามในสัญญารับทุนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

นางสาวสุดารัตน์
จอมคาสิ งห์
กองคลัง

- นักวิจยั เริ่ มดาเนินการวิจยั ตามแผนงานต่อไป

1

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้ างานวิจัย งบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่

1

2

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน
- นักวิจยั ทำบันทึกส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั
อย่ำงน้อย 3 บท พร้อมทั้งแนบแบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั และแบบรำยงำนกำรใช้เงินใน
งวดที่ 1 ส่งผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจยั และพัฒนำ

นักวิจยั ส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ผ่ำน
คณะมำยังสถำบันวิจยั ฯ
ขออนุมตั ิใช้งบประมำณต่อ
มหำวิทยำลัยฯ
กำรวิจยั ผ่ำนคณะเพื่อ
ขอรับทุนวิจยั
เจ้ำหน้ำที่
สถำบันวิจยั ฯ
ตรวจสอบเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ
นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำ ตรวจสอบเอกสำร
กำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของนักวิจยั ถ้ำไม่ครบถ้วน
ส่งคืนไปยังนักวิจยั

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั เสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั
และพัฒนำ

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำ พิจำรณำแจ้งชื่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ของ
นักวิจยั

ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ

- เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำ ส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมิน

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

ไม่ผำ่ น

ผ่ำน

3

4

5

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั ฯส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั เสนอต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำ

ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั ฯแจ้งชื่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ของนักวิจยั

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั ฯ ส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ภำยนอกประเมิน

1

6

7

ผูท้ รงคุณวุฒิ
W
ภำยนอกประเมิน
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
งำนวิจยั ของนักวิจยั
และแจ้งผลกลับ
พัฒนำตรวจสอบ
เอกสำร
ผ่ำน

- ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมินรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
งำนวิจยั ของนักวิจยั และแจ้งผลกลับมำยังสถำบันวิจยั
และพัฒนำ ถ้ำไม่ผำ่ นเห็นควรให้นกั วิจยั ปรับปรุ งแก้ไข
ไม่ผำ่ น ตำมคำแนะนำ กรณี ผำ่ น เห็นควรให้นกั วิจยั เบิกเงิน
งวดที่ 2 และนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ MIS

สถำบันวิจยั ฯแจ้งผลกำรประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ให้กบั นักวิจยั ทรำบ
และส่งเรื่ องเบิกจ่ำยเงินไปยังกองคลัง เพื่อ
เบิกจ่ำยเงินงวดที่ 2

- เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำ แจ้งผลกำรประเมิน
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั ให้นกั วิจยั ทรำบ และ
เบิกจ่ำยเงินงวดที่ 2 ให้แก่นกั วิจยั

- นักวิจยั ดำเนินกำรตำมแผนต่อไป

8

ดำเนินกำรวิจยั ตำมแผน
ต่อไป

2

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก
แต่ละสำขำ

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์
กองคลัง

นักวิจยั

ขั้นตอนการขอขยายเวลางานวิจัย งบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่

1

2

3

ผังกระบวนการ
นักวิจยั ทำบันทึกข้อควำมขอ
ขยำยเวลำกำรดำเนินงำนวิจยั
ผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจยั ฯ

เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั ฯ
กำรวิจยั ผ่ำนคณะเพื่อ
นำเสนอผูอ้ ำนวยกำร
ขอรับทุนวิจยั
สถำบันวิจยั ฯ

W
คณะกรรมกำร
ส่งเสริ มกำรวิจยั W,
พิจำรณำกำรอนุมตั ิ

รายละเอียดงาน
- นักวิจยั ทำบันทึกข้อควำมขอขยำยเวลำกำรดำเนินงำน
วิจยั ผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจยั และพัฒนำ

ผู้รับผิดชอบ
นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำนำเสนอกำรขอขยำย
เวลำกำรดำเนินกำรวิจยั ของนักวิจยั ต่อผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และพัฒนำ เพื่อพิจำรณำ ส่งให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรวิจยั พิจำรณำกำรอนุมตั ิ

ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ

- คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรวิจยั พิจำรณำกำรอนุมตั ิกำร
ขอขยำยระยะเวลำในกำรดำเนินกำรวิจยั

คณะกรรมกำร
ส่งเสริ มกำรวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั แจ้งผลกำรอนุมตั ิกำรขอขยำยเวลำกำร
ดำเนินกำรวิจยั ของนักวิจยั ให้กบั นักวิจยั ทรำบ

นำยวิมล มิระสิ งห์

- นักวิจยั ดำเนินกำรวิจยั ต่อไป ตำมระยะเวลำที่ขอขยำย
ไว้

นักวิจยั

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

4

5

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั แจ้งผลกำรอนุมตั ิกำรขอ
ขยำยเวลำกำรดำเนินกำรวิจยั ของนักวิจยั

นักวิจยั ดำเนินกำร
วิจยั ต่อไป

1

ขั้นตอนการส่ งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการเผยแพร่ ผลงานวิจัย งบรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่

1

2

3

4

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน
- นักวิจยั ทำบันทึกข้อควำมส่งรำยงำนวิจยั ยังไม่เข้ำเล่ม
ผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจยั และพัฒนำ 1 ชุด

นักวิจยั ทำบันทึกข้อควำม
ส่งรำยงำนวิจยั ผ่ำนคณะ
มำยังสถำบันวิจยั ฯ

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ตรวจสอบ
รู ปเล่มรำยงำนกำรวิจยั และ
นำเสนอผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั ฯ

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนกำร
วิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภำยนอก
ประเมิน

W
คณะกรรมกำร
W,
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภำยนอก
ประเมินรำยงำนวิจยั

ผู้รับผิดชอบ
นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของรู ปเล่ม
งำนวิจยั และนำเสนอผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และ
พัฒนำพิจำรณำผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงำนวิจยั

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนวิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภำยนอก
ประเมินผลงำนวิจยั

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกแต่ละสำขำประเมินผลงำนวิจยั
ของนักวิจยั

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
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เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั แจ้งผลกำรประเมินรำยงำน
กำรวิจยั ให้นกั วิจยั ทรำบ

นักวิจยั ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไข
รำยงำนกำรวิจยั ตำมข้อแนะนำของ
ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนกำรปรับปรุ ง
แก้ไขงำนวิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิประเมิน
อีกครั้ง

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมิน
พิจำรณำรำยงำนที่ปรับปรุ งแก้ไข
อีกครั้ง

นักวิจยั ส่งรู ปเล่มรำยงำนกำรวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดี และบทควำมวิจยั
ตำมที่สถำบันวิจยั ฯกำหนดไว้

นักวิจยั นำรำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์เข้ำสู่
ระบบ MIS เพื่อปิ ดโครงกำรวิจยั ในระบบ

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั แจ้งผลกำรประเมินรำยงำนกำรวิจยั ให้
นักวิจยั ทรำบ

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- นักวิจยั ทำกำรแก้ไขรำยงำนกำรวิจยั ตำมข้อแนะนำ
ของผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก

นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนกำรปรับปรุ งแก้ไขงำนวิจยั ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมินพิจำรณำรำยงำนกำรวิจยั
ที่ปรับปรุ งแก้ไขของนักวิจยั อีกครั้ง

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยอก

- เมื่อผูป้ ระเมินเห็นชอบให้นกั วิจยั ส่งรู ปเล่มรำยงำน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมซีดี และบทควำม
วิจยั รำยงำนกำรใช้เงิน ตำมเงื่อนไขในสัญญำกำรรับทุน
ให้กบั สถำบันวิจยั และพัฒนำ

นักวิจยั

- นักวิจยั นำรำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์เข้ำสู่ระบบ MIS
เพื่อปิ ดโครงกำรวิจยั ในระบบ พร้อมทั้งส่ง

นักวิจยั
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ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั ฯพิจำรณำ
รำยงำนกำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์พร้อมอนุมตั ิ
กำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำย

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งบทควำมวิจยั ให้
Peer Review แต่ละสำขำ
ประเมินบทควำมวิจยั
เพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำร

Peer Review
ประเมิน
บทควำมวิจยั
เพื่อลงวำรสำร

- ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำพิจำรณำ รำยงำน
กำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์พร้อมอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินงวด
สุดท้ำย

ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งบทควำมวิจยั ให้ Peer Review แต่ละ
สำขำประเมินบทควำมวิจยั เพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำร

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- ผูป้ ระเมินบทควำมวิจยั Peer Review ประเมิน
บทควำมวิจยั ของนักวิจยั เพื่อลงวำรสำร

ผูป้ ระเมินคุณภำพ
งำนวิจยั

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
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นักวิจยั รำยงำนกำรนำผลกำรวิจยั ไป
เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์ให้กบั
สถำบันวิจยั ฯทรำบ

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ทำกำรเบิกจ่ำยเงินไปยังกอง
คลัง เพื่อเบิกเงินอุดหนุนวิจยั งวดสุดท้ำย
ให้แก่ผวู ้ จิ ยั

จบ

- นักวิจยั รำยงำนกำรนำผลกำรวิจยั ไปเผยแพร่ และ
นำไปใช้ประโยชน์ให้กบั สถำบันวิจยั และพัฒนำทรำบ
และรำยงำนในระบบ MIS

นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ทำกำรเบิกจ่ำยเงินไปยังกองคลัง เพื่อ
เบิกเงินอุดหนุนวิจยั งวดสุดท้ำยให้แก่ผวู ้ จิ ยั

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- จบสิ้นกระบวนกำรดำเนินงำนวิจยั ของนักวิจยั
เมื่อสถำบันวิจยั และพัฒนำ ตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ทุกกระบวน ตำมเงื่อนไขกำรรับทุนวิจยั

สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ

3

บทที่ 5
แนวทางจัดทำข้อเสนอ
โครงการวิจัยและแผนงานวิจัย

แนวทางจัดทาข ้อเสนอโครงการวิจยั และแผนงานวิจยั เพือ่
ขอร ับทุนวิจยั จากสานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

ประจาปี งบประมาณ 2565

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Reference เอกสารเผยแพร่ วช ดร วิภารัตน์ ดีออ
่ ง ผอ วช
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FIRST Section 9.30 – 11.00 (90 mins)
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SECOND section 11.00 – 11.30 (30 mins)
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THIRD section section 11.30 – 12.00 (30 mins)

ภาพรวมของการให ้ทุน

การแบ่งกลุ่ม ตามประเด็นวิจยั

สรุปแผนงานตามความสนใจของนักวิจยั
่ ยวข
่
ไฟล ์ทีเกี
้อง download ได ้จาก https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9470

่
6. แผนงานวิจยั และนว ัตกรรมด้านการบริหารจ ัดการทร ัพยากรน้าอย่างมันคง
เป้าหมาย

ผลผลิต

ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายจาก
1) แนวทาง/มาตรการในการด้าเนินการเพื่อเพิ่ม
การ ขาดแคลนน้า อุทกภัย และน้าไม่มี ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนา้ ของประเทศ
คุณภาพลงร้อยละ 50
2) ต้นแบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประหยัดน้า การจัดการน้าเสีย การน้าน้าเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์ 3) กลไกในการสนับสนุนการ
ด้าเนินงานร่วมกันในการจัดการทรัพยากรนา้ ใน
ระดับพืนที่ระหว่าง ภาควิชาการ ชุมชน และ
หน่วยงานภาครัฐ
4) พัฒนาระบบ และสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม
5) แนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการน้าแบบ
บูรณาการในพืนที่เมือง/พืนที่ลุ่มน้า/พืนที่พิเศษ ทัง
ในและนอกเขตชลประทาน
6) แนวทางในการป้องกันภัยพิบัติทางนา้ ในพืนที่
เกิดภัยพิบัติซ้าซาก

กรอบการวิจัย

1) การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการ
ผลิต 2) การจัดการคุณภาพและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า
3) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าต้นนา้ ที่
เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลาย
ของดิน
4) การจัดการน้าแล้ง น้าท่วมและ
อุทกภัย
5) การจัดการน้าอุปโภคและบริโภค
6) การบริหารจัดการ

เงื่อนไขข้อเสนอการวิจัย
 ขอเสนอการวิจัยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี
 1) มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ วช. ประกาศ
 2) มีลักษณะเปนแผนงานวิจัย (เทานัน) ซึ่งกรณีทเี่ ปนแผนงานวิจัยตองประกอบดวย
2.1) ตองมีโครงการวิจัยยอยอยางนอย 2 โครงการที่สามารถด้าเนินการวิจัยในปแรกที่เสนอ ขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม
2.2) รายชื่อโครงการวิจัยยอย โปรดระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่ชัดเจน หรือเปนแนวคิดใน การด้าเนินงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายสุดทายของแผนงานวิจัย
2.3) รายละเอียดงบประมาณ และตัวชีวัดแยกรายปทีเ่ ปนรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดไดจริง หมายเหตุ : ไมรับ
พิจารณาขอเสนอการวิจัยประเภทโครงการวิจัยเดี่ยว ตองเปนแผนงานวิจัยเทานัน
 3) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหวางหนวยงานหรือมี การด้าเนินการใน
พืนที่เดียวกัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและน้าไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน
 4) งบประมาณที่เสนอขอตองมีรายละเอียดคาใชจายเปนไปตามระเบียบ และเหมาะสมกับ การด้าเนินงานวิจัย

โปรแกรมที่ 8
รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
1. โอกาสและผลกระทบ Aging Society
2. การอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย
3. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดารงชีวิต (Assisted living) สาหรับผู้สูงอายุ
4. สังคมสูงวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่

5. นวัตกรรม Smart community สาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

1. โอกาสและผลกระทบ Aging Society
เป้าหมาย
1) ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จานวน ..... ชิ้น
2) มีระบบบริการ ดูแล สนับสนุนเรื่องสุขภาพ และ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า ..... ระบบ
3) มีผลงานวิจัยแบบบูรณาการที่นาไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงนโยบาย/มาตรการ ในการพัฒนาศักยภาพ
และสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ จานวน ...... ผลงาน

ผลผลิต

กรอบการวิจัย

1) เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน 1. เสนอแนะแนวทาง/มาตรการเพื่อรองรับและสร้างสังคม
ของผู้สูงอายุกับคนทุกวัย
แห่งการอยู่ร่วมกันของผู้สูงอายุกับคนทุกวัย
2. ศึกษารูปแบบ แนวทาง ระบบการจัดสวัสดิการสังคมที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3. ศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับการให้บริการ/สวัสดิการผู้สูงอายุ
4. การเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ
5. ระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Community care) ที่เหมาะสม
กับความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่

1. แผนงานวิจัยที่จะด้าเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึนไป
2. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการสะท้อนความร่วมมือและมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีส่วน เกี่ยวข้องในระดับพืนที่ และระบุผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Societal Readiness Level – SRL
คือ ระดับความพร้อมของความรูแ้ ละเทคโนโลยีทางด้าน
สังคม ที่ใช้ในการประเมินระดับความพร้อมของความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีทางด้านสังคม องค์ความรู ้ เทคโนโลยี
กระบวนการ การแก้ปญั หา สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมทัง้
ด้านสังคม เป็ นเครื่องมือที่นามาประยุกต์ใช้เพือ่ สร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรม
ทางด้านสังคม

2. การอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย
เป้าหมาย

ผลผลิต

1. ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และนโยบาย เพื่อสร้างข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบาย/
ที่ถูกนาไปใช้จริง ร้อยละ .....
มาตรการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้สูงอายุที่มี
2. มีผลงานวิจัยแบบบูรณาการที่นาไปพัฒนาหรือ
คุณค่า
ปรับปรุงนโยบาย/มาตรการ ในการพัฒนาศักยภาพ
และสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ จานวน ...... ผลงาน

กรอบการวิจัย
1. ส่งเสริมคุณค่า ศักดิ์ศรี และศักยภาพทางสังคมให้ผู้สูงอายุ
2. พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังผู้สูงอายุ โดยอาศัยกลไก
ชุมชน
3. New Business Models ที่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับผู้สูงอายุในยุคดิจิทอล
4. ระเบียบ กฎหมาย ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับ
สังคม
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถทางานได้
(Up-skill/Re-skill)
6. การทากิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มคนว่างงานหรือเด็กรุ่น
ใหม่ โดยรวมกลุ่มกันเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

1. แผนงานวิจัยที่จะด้าเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึนไป
2. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการสะท้อนความร่วมมือ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีส่วน เกี่ยวข้องในระดับพืนที่ และระบุผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการด้ารงชีวิต (Assisted living) ส้าหรับผู้สูงอายุ
เป้าหมาย

ผลผลิต

1. ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
ช่วยเหลือการดารงชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
จานวน ..... ชิ้น
2. มีการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไป
ใช้ขยายผลต่อยอด ร้อยละ .....

เพื่อสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของผู้สูงอายุและคนพิการ
และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือ ดูแล
คัดกรอง และลดการเกิดโรคของผู้สูงอายุ

กรอบการวิจัย
1. พัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการทางาน
ของผู้สูงอายุและคนพิการ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ที่มีมาตรฐานและผู้สูงอายุ
เข้าถึงได้
3. พัฒนาระบบบริการเพื่ออานวยความสะดวกที่จาเป็น
สาหรับการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ

1. โจทย์การวิจัยต้องมาจากความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยมีความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐาน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าถึงได้ (ด้านราคาและคุณภาพ) และมีโอกาสขยายผลหรือสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ได้
2. แผนงานวิจัยที่จะด้าเนินการควรอยู่ใน Technology Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึนไป
3. แผนงานวิจัยที่จะด้าเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึนไป
4. หากแผนงานวิจัยมีผู้ประกอบการจากภาคเอกชนร่วมด้าเนินการด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Technology Readiness Level: TRL
TRL คือ การบ่งชี้ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของ
เทคโนโลยีตามบริบท
การใช้งาน
TRL เป็ นเครื่องมือบริหารจัดการโครงการหรือโปรแกรม
ที่น ามาประยุกต์ใช้
เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักเทคโนโลยีกบั ผูท้ ่จี ะ
นาเทคโนโลยีไป
ถ่ายทอดสูล่ ูกค้า

4. สังคมสูงวัยภายใต้วิถชี ีวิตใหม่
เป้าหมาย

ผลผลิต

กรอบการวิจัย

1. ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
ช่วยเหลือการดารงชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
จานวน ..... ชิ้น
2. มีการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไป
ใช้ขยายผลต่อยอด ร้อยละ .....
3. มีระบบบริการ ดูแล สนับสนุนเรื่องสุขภาพ และ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า ..... ระบบ

เพื่อสร้างเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือมาตรการและ
นโยบายการพัฒนาคุณชีวิตของผู้สูงอายุในวิถชี ีวิตใหม่

1. New Business Models ที่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับผู้สูงอายุในยุคดิจิทอล
2. จัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการได้ง่าย สะดวก และครอบคลุม
3. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่
Healthy Ageing and Active Ageing

1. แผนงานวิจัยที่จะด้าเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึนไป
2. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการสะท้อนความร่วมมือ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีส่วน เกี่ยวข้องในระดับพืนที่ และระบุผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. นวัตกรรม Smart community ส้าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
เป้าหมาย
1. ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
ช่วยเหลือการดารงชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
จานวน ..... ชิ้น
2. มีการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไป
ใช้ขยายผลต่อยอด ร้อยละ .....

ผลผลิต
เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน / Smart Community ที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ

กรอบการวิจัย
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สุขภาพ และจิตใจของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ
2. พัฒนาระบบบริการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุและคน
พิการ
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร รวดเร็ว ปลอดภัย
4. พัฒนาชุมชนต้นแบบ 5G Smart Community โดยการ
ใช้เทคโนโลยี 5G ในการบริหารจัดการ

1. โจทย์การวิจัยต้องมาจากความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยมีความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐาน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าถึงได้ (ด้านราคาและคุณภาพ) และมีโอกาสขยายผลหรือสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ได้
2. แผนงานวิจัยที่จะด้าเนินการควรอยู่ใน Technology Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึนไป
3. แผนงานวิจัยที่จะด้าเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึนไป

เงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัย
 ไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยประเภทโครงการวิจัยเดี่ยว ต้องเป็นแผนงานวิจัยเท่านั้น
 ภายใต้แผนงานต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ ที่สามารถดาเนินการวิจัยในปีแรก
 โครงการวิจัยย่อย ต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของแผนงานวิจัย
 กรณีแผนงานวิจัยมีการดาเนินงานหลายปีต้องแสดงรายละเอียดงบประมาณ เป้าหมายและตัวชี้วัดแยกรายปีที่
ชัดเจน
 ข้อเสนอที่ลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS โดยประกอบด้วยแผนงานที่สมบูรณ์และโครงการย่อยภายใต้แผนงาน
 การเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัย ต้องจัดทาข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทยเท่านั้น
 มีการบูรณาการในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือมีการดาเนินการในพื้นที่เดียวกัน
 งบประมาณมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบและเหมาะสม
 ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ตอ้ งไม่อยู่ในข้อเสนอที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงาน
เดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของผลงานเดิมให้
นาทรัพย์สินทางปัญญามาดาเนินการต่อยอด
 กรณีโครงการ Co-funding ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอ
 ข้อเสนอโครงการที่เสนอมาต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

โปรแกรมที่ 9
(9a/9b) : แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

P9a : แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
เป้าหมาย
1. การพัฒนาสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ความเหลื่อมล้า
1) จานวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา หรือ
ยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) จานวนนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
อย่างสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย

ผลผลิต

กรอบการวิจัย

1 การพัฒนาสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้า
1) นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา มี 2 ประเด็น
การจ้างงานในภาคการผลิต เพื่อลดความ เหลื่อมล้า
1.1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงระบบ นวัตกรรมและ
ทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและสังคมฐาน
2) องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถ รากแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าและยกระดับการพัฒนา สังคมอย่าง
1) ลดความเหลี่ยมล้าด้านรายได้
ยั่งยืน
2) ลดการผูกขาดระบบเศรษฐกิจ
3) นวัตกรรมทางสังคมที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ
3) ลดความเหลี่ยมล้าเศรษฐกิจและสังคมเชิงพื้นที่
เพื่อสร้างมาตรการในการคุ้มครอง สิทธิ มนุษยชนของ ระดับอนุภาค เพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมกับทุกกลุ่ม
กลุ่มเปราะบาง รวมถึงเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงวัย คน
4) เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคเศรษฐกิจ รวมถึง
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเพศทางเลือก
การคุ้มครองแรงงานทุกช่วงวัย ให้มีความเสมอภาคและเป็น
ธรรม

P9a : แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
เป้าหมาย

แผนงาน : ลักษณะ (2 โครงการย่อย) ≤ 3 ล้าน
แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต

ผลผลิต

กรอบการวิจัย
1.2 การวิจัยนวัตกรรมระบบการคุ้มครองทางสังคม เพื่อลด
ช่องว่างระหว่างคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะคนเปราะบางของ
สังคม ลดการเลือกปฏิบัติและให้ทุกกลุ่มเข้าถึงบริการภาครัฐ
อย่างเสมอภาคทัดเทียม (กลุ่มเปราะบาง = เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงวัย คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และเพศทางเลือก)
1) การวิจัยพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนและกลุ่ม
เปราะบางเพื่อลดความเหลื่อมล้า และ สนับสนุนสิทธิ
เสรีภาพ รวมถึงการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชน มี
พฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต (Integrity)
2) การวิจัยในการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อลดการใช้อานาจที่ไม่เป็น ธรรมและการเลือก
ปฏิบัติ
3) การวิจัยบทบาทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้า ทางสังคมอย่างยั่งยืน

P9a : แก้ไขปัญห้าท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
เป้าหมาย

ผลผลิต
2. สังคมพลวัต
1) นวัตกรรมทางสังคม/แนวทางพฤติกรรมที่เกิดการ
จานวนนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เปลี่ยนแปลงของภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับ ผลกระทบจาก
คนทุกช่วงวัยใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่าง สมานฉันท์ วิกฤติ COVID - 19
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2) องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ต อบโจทย์
ชั ด เจนในการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ยกระดั บ การ พั ฒ นา
สังคมอย่างยั่งยืน

กรอบการวิจัย
1) การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน
ภายหลังสถานการณ์โควิด การฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจ
เช่น การสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็นในการทางาน (Reskill) และพัฒนา
เพื่อยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
2) การดู แ ล สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น การเจ็ บ ป่ ว ย
(Proactive Healthcare Platform)
3) การฟื้ น ฟู โ ครงสร้ า งเศรษฐกิ จ เช่ น ด้ า นการคลั ง
ทรัพยากรทุนและแรงงาน เป็นต้น
4) การสร้างความเข้มแข็งแก่ เศรษฐกิจฐานราก เช่น การ
สร้างงาน สร้างอาชีพและสนับสนุนให้ เกิดความเข้มแข็งของ
ธุ ร กิ จ ภาคเกษตรและเกษตรกร รวมถึ ง แก้ ไ ขปั ญ หาความ
ยากจน ความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษา
ความสมดุล การพัฒนาระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม

เงื่อนไขข้อเสนอการวิจัย
 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ วช. ประกาศ
 มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย (เท่านั้น) ซึ่งต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถดาเนินการวิจัยในปี
แรกที่เสนอ
 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือมีการดาเนินการในพื้นที่
เดียวกัน
 งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ และเหมาะสมกับการดาเนินงานวิจัย
 ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ตอ้ งไม่อยู่ในข้อเสนอที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงาน
เดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของผลงานเดิมให้
นาทรัพย์สินทางปัญญามาดาเนินการต่อยอด
 กรณีโครงการ Co-funding ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอ
 ข้อเสนอโครงการที่เสนอมาต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

P9b : ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบด้าน
เป้าหมาย
แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์
1. สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
2. มนุษยศาสตร์
เป้าหมาย
ร้อยละขององค์ค วามรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม
ด้านสังคมและมนุษย์ที่ถูกนาไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อ
การแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

ผลผลิต

กรอบการวิจัย

1. สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
การพั ฒ นาองค์ความรู้ท างด้ า นศิล ปะ เพื่ อการพั ฒ นา
สังคมไทยและคุณคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆดังนี้
1) ผลงานสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปกรรมเชิ ง วิ ช าการที่ มี
ผลกระทบเชิงบวก เช่น การสร้างจิตสานึกต่อ ส่วนรวม การ
จุดประกาย การให้กาลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจ หรือการ
ชี้นาเพื่อความสงบสุขของสังคม
2) องค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมที่แสดงความงอกงาม
ทางวิชาการขั้นสูง เพื่อการอนุรักษ์ หรือ พัฒนา ต่อยอดกับ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3) นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติ
ต่าง ๆ เพื่อยกระดับสุนทรียรสของผู้คนใน สังคมทุกรุ่น ทุก
กลุ่ม และทุกระดับ ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับสังคมในอนาคต
หรื อการสร้ างจิ ตส านึ ก จุ ดประกายชี้ แนะ ชี้ น าประเด็ น
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

1. สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
การสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปกรรมเชิ ง วิ ช าการที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ ที่ยั่งยืน
และสุ น ทรี ยรส การวิ จัย เพื่ อสร้างสรรค์ง านศิ ลปกรรมเชิ ง
วิชาการ สาขาต่าง ๆ ดังนี้
1) สาขานาฏยศิ ล ป์ ห มายถึ ง ผลงานนาฏยศิ ล ป์ แ ละ
ศิลปะการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ
2) สาขาดุริยางคศิลป์หมายถึง ผลงานดุริ ยางคศิลป์ใน
รูปแบบต่าง ๆ
3) สาขาทั ศ นศิ ล ป์ หมายถึ ง ผลงานทั ศ นศิ ล ป์ แ ละ
หัตถศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ

P9b : ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบด้าน
เป้าหมาย

ผลผลิต

กรอบการวิจัย

2. มนุษยศาสตร์
1) สร้ า งความรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ เพื่ อ ท้ า ความ
เข้ า ใจ สร้ า งองค์ ค วามรู้ และเสนอแนะแนวทาง
ด าเนิ น การต่ อปรากฏการณ์ และ/หรือปั ญ หาสั งคม
ปัจจุบัน ที่เสริมสร้างจิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี ทั้ง
ใน ฐานะพลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก
2) สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาและ/
หรือต่ อยอดองค์ความรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ปรัช ญา
ศิล ปะ วรรณกรรม สื่ อ และสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อง ที่
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ลดความ
เหลื่อมล้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
สังคมไทย - 5 3) สร้ า งสรรค์ ว รรณกรรม เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยเข้ า
ใจความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. มนุษยศาสตร์
1) มนุษยศาสตร์เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคมปัจจุบัน เสริมสร้างจิตสานึกความ เป็นพลเมืองดี การนา
วรรณกรรม ศิล ปะ ความเชื่อ ตานาน หลักธรรมในศาสนา
และคติ ชน วิถีชีวิ ต ของคนใน อดี ต และสั งคมร่ว มสมั ย มา
วิเคราะห์ วิพากษ์ เพื่อสังเคราะห์ ให้ได้แนวคิด ซึ่งเอื้อต่อการ
พัฒนาจิตสานึกการ เป็นพลเมืองดี ทั้งในฐานะพลเมืองของ
สังคมไทยและสังคมโลก โดยอาจให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการ พัฒนาคนต่อไปด้วย
2) มนุ ษ ยศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ยั่ ง ยื น การน า
ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา ความ
เชื่ อ หลั กธรรมในศาสนาและคติ ช น วิ ถีชี วิ ต มาวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวคิด ซึ่ง เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืน

P9b : ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบด้าน
เป้าหมาย

ผลผลิต
4) ผลผลิตที่เป็นองค์ความรู้หรือข้อค้นพบใน
ประเด็นปัญหาที่ศึกษาจากกระบวนการวิจัยด้าน
มนุษยศาสตร์ ที่จะนาไปสู่การสร้างจิตสานึกความเป็น
พลเมืองที่ดี หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคน
5) ผลผลิตที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือ
แนวทางดาเนินการต่อปรากฏการณ์ สถานการณ์ หรือ
ปัญหาสังคมปัจจุบนั หรือผลผลิตที่เป็นงานสร้างสรรค์

แผนงาน : ลักษณะ
แผนงาน (2 โครงการย่อย) ≤ 3 ล้าน
หรือ โครงการเดี่ยว ≤ 1 ล้าน

กรอบการวิจัย
3) การพัฒนาวรรณกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคนไทยที่มี
ความรับผิดชอบ การเสนอประเด็น ปัญหาของสังคมไทยร่วม
สมัย นามาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้ ได้แนวคิด และนามา
สร้ า งวรรณกรรมที่ ส ะท้ อ นปั ญ หาและแนวทางแก้ ปั ญ หา
ดังกล่าว เพื่อสร้างคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เงื่อนไขข้อเสนอการวิจัย
 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ วช. ประกาศ
 มีลักษณะเป็นโครงการเดี่ยวหรือแผนงานวิจัย กรณีแผนงานวิจัย ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่
สามารถดาเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอ
 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือมีการดาเนินการในพื้นที่
เดียวกัน
 งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ และเหมาะสมกับการดาเนินงานวิจัย
 ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ตอ้ งไม่อยู่ในข้อเสนอที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงาน
เดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของผลงานเดิมให้
นาทรัพย์สินทางปัญญามาดาเนินการต่อยอด
 กรณีโครงการ Co-funding ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอ
 ข้อเสนอโครงการที่เสนอมาต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

โปรแกรมที่ 10
ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขันต้นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งเป้า
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์
 2. การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 3. การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุขันสูงเพื่ออุตสาหกรรม
 4. การพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ
 5. การพัฒนาเทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต

 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องส้าอางและเวชส้าอาง (Innovative house)
 7. การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 8. การพัฒนาเทคโนโลยีเชือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

 9. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 10. การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

1. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์
เป้าหมาย
1)

2)

องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG)
นวัตกรรมสาหรับอุตสาหรรมเป้าหมายอื่น
ที่ไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (NonBCG) ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์
และอุตสาหกรรม

ผลผลิต
1) องค์ความรู้บนบริบทโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการบริหาร
จัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่างยั่งยืน

กรอบการวิจัย
1)
2)
3)

4)

5)

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ
การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในคลังสินค้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดปัญหาการขาดแคลนกาลังคน เพิ่มขีด
ความสามารถ/ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการ
ขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งและลด
ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์
ระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (ELogistics) เพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการ
ขนส่ง

2. การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เป้าหมาย
1)

2)

องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
(Non-BCG)
นวัตกรรมสาหรับอุตสาหรรมเป้าหมายอื่นที่
ไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และ เศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูก
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

ผลผลิต
1) วิจัยพัฒนาการออกแบบ กระบวนการผลิต
ประกอบ การใช้เทคโนโลยีทันสมัย การกักเก็บ
พลังงาน การพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ และการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและ เพิ่มโอกาสทางการ
แข่งขันตามบริบทของโลกได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ
และการคานึงถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อม ใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

กรอบการวิจัย
1)

2)
3)

4)

การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ
(Smart technology) ในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์ (ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ การผลิต
สมัยใหม่)
การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสูส่ ังคม
ผู้สูงอายุและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
การวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองนโยบายพลังงานของ
ประเทศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบการทดสอบหรือการ
พัฒนาประสิทธิภาพชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือต้นแบบที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

3. การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุขันสูงเพื่ออุตสาหกรรม
เป้าหมาย
1)

2)

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
นวัตกรรมสาหรับอุตสาหรรมเป้าหมายอื่น
ที่ไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (NonBCG) ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์
และอุตสาหกรรม

ผลผลิต

กรอบการวิจัย

1) การวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงกระบวนการและ 1)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถช่วยให้เกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
2)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีวสั ดุขั้นสูงของประเทศ
3)

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตวัสดุที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุด้านพลังงาน และ
พลังงานทดแทน เพื่อนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุตั้งต้น (วัสดุต้นน้า) ที่มี
สมบัติเหมาะสมต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
และทดแทนหรือลดการนาเข้าจากต่างประเทศ

4. การพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ
เป้าหมาย
1)

2)

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG)
นวัตกรรมสาหรับอุตสาหรรมเป้าหมายอืน่ ที่
ไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และ เศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูก
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

ผลผลิต

กรอบการวิจัย

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมความ 1) ด้านความมั่นคง ทางทหาร ตารวจ นิติวิทยาศาสตร์ โดยมี
มั่นคง (ที่เป็นการป้องกัน มิใช่การทาลายล้าง) และ
ความต้องการมาจากหน่วยงานผู้ใช้จริง
เทคโนโลยีอวกาศ ที่สามารถผลิตและคิดค้น
2) ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้งานขึ้นเอง โดยมีวตั ถุประสงค์
2.1 งานวิจัยด้านการติดต่อสื่อสารและการประยุกต์ใช้
เพื่อลดการ นาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เน้น ดาวเทียม
ในส่วนของงานวิจัยที่มาจากผู้ใช้งานจริงและ
2.2 งานวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบของดาวเทียม
สามารถต่อยอดในเชิง พาณิชย์ได
2.3 งานวิจัยด้านวัสดุและเชื้อเพลิงสาหรับใช้บนอวกาศ

5. การพัฒนาเทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต
เป้าหมาย
1)

2)

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG)
นวัตกรรมสาหรับอุตสาหรรมเป้าหมายอืน่ ที่
ไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และ เศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูก
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

ผลผลิต

กรอบการวิจัย

โครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบสนอง 1)
ต่อการยกระดับของอุตสาหกรรมอาหารแห่ง
อนาคต โดยโจทย์วิจัยเป็นไปตามความต้องการของ
ภาคเอกชน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
2)
นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับทิศทางของตลาด ลดการ
นาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร ความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ และสุขภาวะ
ที่ดีของประชากรในทุกช่วงวัย
3)
4)

พัฒนาเครื่องจักรกล/กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบติดตาม/ควบคุมอัตโนมัติต้นแบบ
หรือขยายขนาดกระบวนการผลิต (Scale up)
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Health food) หรือ
อาหารใหม่ (Novel food) ที่จาเป็นต้องมีผลการศึกษาใน
มนุษย์ (Clinical trial) เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(NCDs) โรคที่เกิดในผู้สูงอายุและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของ
ประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ
พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ/ควบคุม คุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาด (Smart packaging) และฟิล์ม
หรือบรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้ (Edible film or
packaging) สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องส้าอางและเวชส้าอาง (Innovative house)
เป้าหมาย
1)

2)

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG)
นวัตกรรมสาหรับอุตสาหรรมเป้าหมายอืน่ ที่
ไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และ เศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูก
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

ผลผลิต

กรอบการวิจัย

1) กระบวนการผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 1)
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ
เครื่องสาอางและเวชสาอาง จากภาคการเกษตรและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งในระดับ
พื้นที่ และในระดับประเทศ ที่สามารถต่อยอด
นาไปใช้ประโยชน์และจัดจาหน่ายได้ สามารถเพิ่ม 2)
กาไรหรือลดต้นทุน ให้กับผู้ประกอบการได้

3)

การวิจัยที่สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องสาอางและเวชสาอาง เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ/
ศักยภาพของบุคลากรทั้งภาคการผลิตและการวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทั่วไปและอาหารเพื่อสุขภาพ
(Health Food) ที่ไม่จาเป็นต้องมีผลการศึกษาในมนุษย์
รองรับ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(NCD) โรคที่เกิดในผู้สูงอายุ และสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่
ผู้บริโภคและประชาชนในทุกช่วงวัย
พัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Active Ingredient) จาก
วัตถุดิบทางการเกษตร/ผลิตผล พลอยได้ (By-product)
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสาอางและ
เวชสาอาง

7. การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
เป้าหมาย
1)

2)

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG)
นวัตกรรมสาหรับอุตสาหรรมเป้าหมายอืน่ ที่
ไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และ เศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูก
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

ผลผลิต
1) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
การปรับปรุงผลิตภาพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
รูปแบบธุรกิจสิ่งแวดล้อม ที่รองรับการเกิดขึ้นของ
สถานการณ์ “ปรกติใหม่” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ การปรับปรุงมาตรฐานและระบบ
คุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความ ยั่งยืนของอุตสาหกรรม

กรอบการวิจัย
1) การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
1.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
1.2 การจัดการฟาร์ม
1.3 การพัฒนาระบบการปลูกพืชในระดับโรงงานผลิต
1.4 การพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์
1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร
1.6 วัสดุและบรรจุภัณฑ์สาหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพ
ผลิตผลทางการเกษตร
1.7 การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางการเกษตร
2) การใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพสัตว์เศรษฐกิจ
2.1 การพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์
2.2 การพัฒนาการจัดการและระบบการเลี้ยงสัตว์
2.3 การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบใหม่สาหรับอาหารสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์
2.4 การพัฒนาส่วนผสมสารเสริมวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์
2.5 การพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับโรคของสัตว์เศรษฐกิจ

8. การพัฒนาเทคโนโลยีเชือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
เป้าหมาย
1)

2)

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG)
นวัตกรรมสาหรับอุตสาหรรมเป้าหมายอืน่ ที่
ไม่ใช่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และ เศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูก
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

ผลผลิต
การวิจัยพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)
ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยา
(Catalyst platform) และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่า
สูงด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตสารโอลิโอเคมี
(Oleo chemical platform) ตลอดจนส่งเสริม
เทคโนโลยีเพื่อการสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
(Waste2Profit) ครอบคลุมการแปรรูปวัสดุเหลือใช้
เป็นพลังงาน (Waste2Energy) การแปรรูปวัสดุ
เหลือใช้เป็นวัสดุมูลค่าเพิ่ม (Waste2Material) การ
จัดการวัสดุเหลือใช้ขั้นสุดท้ายอย่างเหมาะสม
(Waste2Land) และการกาหนดนโยบายเพื่อการ
จัดการวัสดุเหลือใช้อย่างยั่งยืน (Waste2Policy)

กรอบการวิจัย
1)
2)
3)

4)

5)

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพในปัจจุบนั ที่ใช้วัตถุดิบเป็นชีวมวล
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพชนิด
ใหม่โดยใช้วัตถุดิบเป็นชีวมวล (Primary products)
ค้นหาวัตถุดิบชีวมวลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ
ในอนาคต
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่ใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเป็น วัตถุดิบ
(Secondary products)
พัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst
platform) การผลิตสารโอลิโอเคมี (Oleo chemical
platform) และการใช้ประโยชน์จากของเสียอย่างบูรณา
การ (Waste2Value platform) ครอบคลุมขยะอินทรีย์
และขยะพลาสติก

9. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมาย
1)

2)

องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัล เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
ตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน
เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ดิจิทัล เทคโนโลยี และเศษฐกิจดิจิทัล
ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

ผลผลิต
การพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างดิจิทัล
(Digital Infrastructure) โดยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างระบบแพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิด
ข้อมูล (Big Data) เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
และสร้าง ระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจ (Ecosystem)
ภายใต้ธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business)

กรอบการวิจัย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Edge Computing & AI Platform
Smart Tourism Platform
Smart Economy Platform
Smart Governance Platform
Smart Ecology Platform (Energy and
Environment)
SME Digitalization & e-Commerce

10. การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เป้าหมาย

1)

2)

องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัล เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
ตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน
เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ดิจิทัล เทคโนโลยี และเศษฐกิจดิจิทัล
ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

ผลผลิต

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิตัล ข้อมูลและ 1)
ปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดย ยกระดับ
ความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา ผู้ออกแบบรวมถึง
การสร้างระบบของไทยให้เกิดการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ มุ่งเน้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
2)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มุ่งเน้นการสร้างคลัสเตอร์
ของอุตสาหกรรมและการมีกลไกสนับสนุนการ
3)
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

กรอบการวิจัย

การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและโมดูล
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (industrial Robot) หุ่นยนต์
เคลื่อนที่ (Mobile Robot) ในโรงงานหุ่นยนต์ทางาน
ร่วมกับมนุษย์ (Collaborative Robot) และระบบ
อัตโนมัติในกระบวนการผลิต ยกเว้นนวัตกรรมอาหาร
การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ให้บริการและหุ่นยนต์ทางาน
เฉพาะทาง
การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ส่งเสริม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไข
 โจทย์วิจัยมีความเป็นไปได้ทางการตลาด มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี การผลิตและ มาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ ต้องการ
 โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 มีภาคเอกชนหรือหน่วยงานร่วมดาเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 ราย

 ภาคเอกชนต้องร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (in cash และ in kind) โดยภาคเอกชนลงทุน เป็น in-cash
อย่างน้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทางานอย่างจริงจัง และยืนยันความตั้งใจในการนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ Matching fund from private sector
 งานที่จะดาเนินการควรอยู่ใน Technology Readiness Level ขั้นต่าที่ Level 3 หรือมีแผนการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ชัดเจน
 การบริหารจัดการโปรแกรม ข้อตกลงเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ร่วมกับภาคเอกชน เป็นไปตามระเบียบของ วช.

โปรแกรมที่ 17
แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้า

โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
เป้าหมาย (Objectives : O)

O2.17a ประเทศไทยมีความสามารถใน
การจัดการและฟื้นตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Resilience) ต่อการเกิด
ภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ที่ส้าคัญ (Key Results: KRs)

KR 17a.1 จ้านวนชุดความรู้สาธารณะเกี่ยวกับปัญหาและการ
จัดการเมื่อประสบภัยพิบัติและภาวะวิกฤติเร่งด่วนอย่างเป็น
ระบบ มีความรู้ในการจัดการตนเอง (50 ชิน)
KR 17a.2 จ้านวนฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูลที่จ้าเป็นเพื่อการ
จัดการในระดับประเทศและระดับพืนที่ (10 ชิน/ ศูนย์ข้อมูล)
KR 17a.3 จ้านวนนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
เป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ
เร่งด่วน (50 ชิน/ เรื่อง)
KR 17a.4 ร้อยละของนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่เป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ
เร่งด่วนที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80)

หมายเหตุ
-

เงื่อนไขข้อเสนอการวิจัย
 1) มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ วช. ประกาศ และมีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมตาม เป้าหมายโดยเกิดผลกระทบตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่ส้าคัญ (Key Results: KRs) ตามที่ก้าหนดไว้
 2) มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย หรือโครงการวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย
2.1) ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถด้าเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
และนวัตกรรม
2.2) โครงการวิจัยย่อย ต้องมีเป้าหมายและตัวชีวัดที่ชัดเจน และมีการเชื่อมโยงในการด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หลักของแผนงานวิจัย
2.3) โครงการควรมีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels, TRL) เริ่มจากระดับ 3
โดยคาดหวัง TRL ระดับ 4-7 หลังโครงการแล้วเสร็จ
2.4) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือมีการด้าเนินการใน
พืนที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและน้าไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
 3) กรณีมีการด้าเนินงานหลายปี ต้องแสดงรายละเอียดงบประมาณ เป้าหมายและตัวชีวัดแยก รายปีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
และสามารถวัดผลได้จริง
 4) งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการด้าเนินงานเพื่อการวิจัย
และส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ และเหมาะสมกับการด้าเนินงานวิจัย

เงื่อนไขข้อเสนอการวิจัย
 5) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
และนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการด้าเนินงานระหว่างงานเดิม
และ งานใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยน้าทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย
มาด้าเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้าซ้อนหรือมีการด้าเนินการวิจัยมาแล้ว
วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
 6) กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการด้าเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว โดยระบุงบประมาณในแต่ละ
รายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทังแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนัน ๆ
 7) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานัน ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ้านวยการแผนงาน และ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย
หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทังผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้อ้านวยการแผนงาน
หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของ
ภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอ การวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนวิจัย
และนวัตกรรม

1. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้า
1.1 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้า
เป้าหมาย

ผลผลิต

ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากการ 1) แนวทาง/มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขาดแคลนน้า อุทกภัย และ
จ้ากัดหรือลดผลกระทบจากภัยแล้ง
น้าไม่มีคุณภาพ ลงร้อยละ 50
2) เทคโนโลยีในการเพิ่มน้าต้นทุน และการเติมน้าใต้
ดิน
3) ต้นแบบกลไกในการสนับสนุนการด้าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างภาควิชาการ ชุมชน และ หน่วยงาน
ภาครัฐ
4) ข้อมูลเพื่อสนับสนุน และพัฒนาการด้าเนินงาน/
มาตรการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
5) แนวทางปฏิบัติหรือการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภัยแล้งเชิงพืนที่
6) แนวทางการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อให้
เหมาะสมกับศักยภาพนา้ ต้นทุน ภูมิอากาศ และพืนที่

กรอบการวิจัย

1) มาตรการจูงใจการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินเพื่อการเกษตรให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพืนที่ ศักยภาพน้า และ
ภูมิอากาศ
2) การเตรียมการป้องกันและลด
ผลกระทบภัยแล้ง
3) การเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง
(Preparedness)
4) การจัดการหลังการเกิดภัยแล้ง

1. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้า
1.1 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้า
ประเด็นมุ่งเน้น

1) มาตรการจูงใจการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพืนที่ ศักยภาพน้า และภูมิอากาศ
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร เช่น มาตรการช่วยเหลือ และ การชดเชย
- ถอดบทเรียนของเกษตรกรที่ประสบความส้าเร็จในการปรับเปลี่ยนน้าไปสู่การปรับ กฎระเบียบ
2) การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้ง
- การศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศ การคาดการณ์ เฝ้าระวัง เตือนภัยวิกฤตภัยแล้ง ระยะสัน/ระยะกลาง/ระยะยาวในระดับ
พืนที่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค เพื่อการจัดการภัยแล้ง (เทียบเคียง การศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
IPCC)
- การพัฒนาแหล่งน้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพทรัพยากรนา้ ภูมปิ ระเทศ เศรษฐกิจสังคมและ สิ่งแวดล้อม (ด้านการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน)
- การปรับปรุงประสิทธิผลของกลุม่ ผู้ใช้น้า (ด้านความต้องการน้า) บนฐานข้อมูลทรัพยากรน้า ในพืนที่ที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน
รวมถึงการสร้างระบบเครือข่ายอาสาสมัครและฐานข้อมูลเครือข่าย
- การพัฒนาพืชทนแล้งและพืชที่ใช้น้าน้อยและมีมูลค่าสูง การศึกษาภาวะภัยแล้งที่สง่ ผล กระทบต่อพืชส้าคัญ

1. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้า
1.1 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้า
ประเด็นมุ่งเน้น

3) การเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง (Preparedness)
- การวิจัยการจัดหาน้าสะอาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในการอุปโภค บริโภค
- การวิจัยเพื่อใช้การประกันภัยพืชผลทางการเกษตรทดแทนระบบเยียวยา
- การส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการภัยแล้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และพืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง
4) การจัดการหลังการเกิดภัยแล้ง
- การถอดบทเรียนจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการภัยแล้งเชิงพืนที่ รวมทัง บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ
- การจัดท้าแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนฟื้นฟูหลังภัยแล้ง
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Thank you
สถาบันวิจยั และพัฒนา

บทที่ 6
ระบบและกลไกการขับเคลื่อน
งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือ
ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

แนวคิด หลักการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
มหาวิทยาลัยทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในพันธกิจของตนเองโดยเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
ที่ทำกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) มากยิ่งขึ้นโดย"การร่วมคิดร่วมทำ เกิดประโยชน์ร่วมกัน ใช้
ความรู้ความชำนาญที่มีและมีผลกระทบที่ดีต่อสังคม"ในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
องค์กรในชุมชนและท้องถิ่น พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมจึงเป็นจุดเปลี่ยน (Transition) ของการ
ทางานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมดำเนินการอยู่ ในรูปแบบของการให้บริการทางวิช าการ
(Service) ไปสู่การทางานร่วม (Engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็นหุ้นส่วนระยะ
ยาว (Long-term Partnership) และหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุ น มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การวิ จ ั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ร่ ว มมื อประสานงานวิ จ ั ย และบริ ก ารวิ ช าการทั ้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย
การอุ ด มศึ ก ษาของประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ยราชภัฏ เพื ่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ได้ ด ำเนิ น การกำหนดพื ้ น ที่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบเพื ่ อ ให้ เ กิ ด
ความร่ ว มมื อ ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการและการวิ จ ั ย ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมกั บ ชุ มชน
ในเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ ชุมชนเสนา
นิเวศน์ เขตจตุจักร คณะเกษตรและชีวภาพ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนพหลโยธิ น 32 เขตลาดพร้าว คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนพหลโยธิน 32 เขตจตุจักร คณะวิทยาการจัดการ
รับ ผิดชอบพื้น ที่ ชุมชนเสนานิคม 2 คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ ช ุมชนเสือใหญ่ เขตจตุจักร
โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลื อก
รับผิดชอบพื้นที่ ชุมชนเฟรนชิฟ และชุมชนเลิศอุบล 4 เขตลาดพร้าว
จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี อำเภอวัด
สิงห์ อำเภอเนินขาม และอำเภอสรรพยา โดยมีคณะรับผิดชอบ ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอหันคา
คณะเกษตรและชีวภาพ รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอสรรคบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอวัดสิงห์
คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเนินขาม
คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอสรรพยา (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่รับผิดชอบ (พื้นที่เป้าหมาย) ของมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท
คณะ

พืน้ ที่รับผิดชอบ (พื้นที่เป้าหมาย)
จังหวัดชัยนาท
กรุงเทพฯ
คณะวิทยาศาสตร์
อำเภอหันคา
ชุมชนเสนานิเวศน์ เขตจตุจักร
คณะเกษตรและชีวภาพ
อำเภอสรรคบุรี
ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง เขตลาดพร้าว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อำเภอวัดสิงห์
ชุมชนพหลโยธิน 32 เขตจตุจักร
คณะวิทยาการจัดการ
อำเภอเนินขาม
ชุมชนเสนานิคม 2 เขตจตุจักร
คณะศึกษาศาสตร์
อำเภอสรรพยา
โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว

ชุมชนเสือใหญ่ เขตจตุจักร
ชุมชนเฟรนชิฟ เขตลาดพร้าว
ชุมชนเลิศอุบล 4 เขตลาดพร้าว

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการติดตั้ง
ระบบบริหารงานวิจัยในระดับคณะ เรียกว่า RMU และระดับตำบล เรียกว่า TRMU ซึ่งมีกลไกการทำงาน
ไปพร้อมๆกันทั้งในระดับคณะและระดับตำบล เพื่อสำรวจสภาพปัญหา ทุนด้านต่าง ๆ ตามบริบทของ
พื้นที่ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในระดับพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการทำงานในพื้นที่เชิงรุก โดยการลงพื้นที่ที่ผ่าน
มามีการใช้กลไก RMU และ TRMU โดยกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละคณะ เพื่อให้เป็นเจ้าภาพ
พื้นที่ในการจัดทำฐานข้อมูลให้ครบในทุกตำบลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยใช้แบบสอบถามที่จั ดทำโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ความหมาย
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ที่
มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ
กลไก หมายถึ ง สิ ่ ง ที ่ ท ำให้ ร ะบบมี ก ารขั บ เคลื่ อ นหรื อ ดำเนิ น อยู ่ ไ ด้ ได้ แ ก่ หน่ ว ยจั ด การ
(Management Unit : MU) ในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ในระดับจังหวัด/
เขต (PRMU) ระดับอำเภอ (DRMU) ระดับตำบล (TRMU) ระดับคณะ (RMU) และ ศูนย์นวัตกรรมและ
พันธกิจสัมพันธ์ (Innovation and Engagement Hub) ซึ่งมีการดำเนินงานบริหารจัดการ การวางแผน
และปฏิบ ัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนงานพัฒ นาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัย
กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนของหน่วยจัดการในระดับ PRMU
DRMU TRMU RMU และ ศูนย์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ ทีม่ ีการทำงานประสานกันในระบบ
พันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชน
ร่วมคิดและร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีการใช้ความรู้หรือเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์ร่วมกันและ
เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมที่ประเมินได้
หน่วยจัดการในระดับต่างๆ
PRMU (Province Research Management Unit) หมายถึง หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธ
กิจสัมพันธ์ในระดับจังหวัด/เขต
องค์ประกอบ PRMU มีองค์ประกอบดังนี้
1) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/ผู้อำนวยการเขต เพื่อออกแบบผู้มีส่วนร่วมหรือคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ควรเป็นใคร เพื่อให้สามารถประสานงานได้ง่ายขึ้น (ภายใต้หัวหน้าสำนักงานจะมีเครือข่าย 20
กว่าหน่วยงาน) วัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานของ PRMU อยู่ภายใต้การทำงานของจังหวัด/เขต เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) ภาคีภาคประชาชน เชื่อมโยงกับประชาชนภายใต้การแนะนำของจังหวัด/เขต
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4) ตัวแทนของ DRMU (เพื่อสร้างการประสานงานระหว่าง PRMU และ DRMU เป็นบุคคลที่
นอกเหนือจากที่ สำนักงานจังหวัด สำนักงานเขตกำหนด)
วัตถุประสงค์ของการ มี PRMU
1. เพื่อบริหารงานพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัด/เขต
2. เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันนโยบายและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด
(ยุทธศาสตร์จังหวัด) อำเภอ/แขวง และตำบล/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
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3. เพื่อผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันในการสร้างกิจกรรมการพัฒนาและการจัดทำฐานข้อมูล
ของจังหวัดชัยนาท
4. เพื่อเป็น เวทีเชิงพื้น ที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการทำงานร่ว มกันระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัด
บทบาทภาระหน้าที่ของ PRMU
1) ผลักดันและเชื่อมโยงนโยบายการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด /เขต กับ
การปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด/เขต
2) สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับจังหวัด /เขต และส่วน
งานท้องถิน่ หรือชุมชน
3) ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การบริหารงานวิจัยและงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
4) ช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการ
นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น
5) รวบรวมวิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์องค์ความรู้ที่สำคัญ
ของชุมชน เพื่อนำไปสู่การผลักดัน โจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน และส่ง โจทย์วิจัย
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ
6) ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้เกิด ระบบและการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูล ของจังหวัด
ชัยนาท/เขตที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
7) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิน งานของหน่ว ยโครงการที ่รับ ผิดชอบ ศู นย์ จั ด การ
นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและภาคีเครือข่าย
8) ผลักดันงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายร่วมกับคนในพื้นที่
DRMU (District Research Management Unit) หมายถึง หน่วยบริหารวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ในระดับอำเภอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารงานพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนระดับอำเภอ/เขต
2. เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันนโยบายและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับอำเภอ/
เขต และตำบล/แขวง โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันในการสร้างกิจกรรมการพัฒนาและการจัดทำฐานข้อมูล
ในระดับอำเภอ
4. เพื่อเป็น เวทีเชิงพื้น ที่แลกเปลี่ย นความคิดเห็นและแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดับอำเภอ/เขต
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องค์ประกอบ
1) นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต เพื่อออกแบบผู้มีส่วนร่วมหรือคณะกรรมการระดับ อำเภอ ควร
เป็นใคร เพื่อให้สามารถประสานงานได้ง่ายขึ้น (ภายใต้ นายอำเภอ) วัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานของ
DRMU อยู่ภายใต้การทำงานของอำเภอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) ภาคีภาคประชาชน เชื่อมโยงกับประชาชนภายใต้การแนะนำของอำเภอ
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ส่วนกลาง (สวพ.) + RMU คณะ)
4) ตัวแทนของ TRMU (เพื่อสร้างการประสานงานระหว่าง DRMU และ TRMU เป็นบุคคลที่
นอกเหนือจากที่อำเภอกำหนด)
บทบาทภาระหน้าที่
1) ขับเคลื่อนการทำงานท้องถิ่น ตามนโยบายที่จังหวัดและมหาวิทยาลัยตกลงร่วมกัน (PRMU)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ
2) สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับ อำเภอ และส่วนงาน
ท้องถิ่นหรือชุมชน
3) ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการ
บริหารงานวิจัยและงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
4) รวบรวมวิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์องค์ความรู้ที่สำคัญ
ของชุมชน เพื่อนำไปสู่การผลักดันโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน และส่งโจทย์
วิจัยให้กับมหาวิทยาลัยฯ
5) ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำฐานข้อมูลระดับอำเภอที่สำคัญและ
เป็นปัจจุบัน
6) กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานร่วมกัน
7) ผลักดันงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายร่วมกับคนในพื้นที่
TRMU (Tambon Research Management Unit) หมายถึง หน่วยบริหารวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ในระดับตำบล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารงานวิจัยและงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนระดับตำบล/แขวง
2. เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันนโยบายและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบลโดยการมี
ส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันในการสร้างกิจกรรมการพัฒนาและการจัดทำฐานข้อมูล
ในระดับตำบล/แขวง
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4. เพื่อเป็น เวทีเชิง พื้น ที ่แ ลกเปลี่ย นความคิด เห็ นและแนวทางการทำงานร่ว มกันระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดับตำบล/แขวง
องค์ประกอบ
1. นายกเทศมนตรี
2. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. ภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการ
5. ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
6. RMU
7. นักวิจัย
บทบาทภาระหน้าที่
1. ร่วมจัดการความรู้ วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพื้นที่
2. ร่วมพัฒนาโจทย์การวิจัยและพัฒนาและส่งโจทย์วิจัยให้มหาวิทยาลัย
3. ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
4. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานร่วมกัน
5. ส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ ทั้งในระดับพื้ นที่ TRMU และศูนย์จัดการนวัตกรรม
รวมทั้งขยายองค์ความรู้ให้กับพื้นที่อื่น ๆ
6. ร่วมจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. ผลักดันงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายร่วมกับคนในพื้นที่
RMU (Research Management Unit) หมายถึง หน่วยบริหารวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ในระดับคณะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมให้มีการดำเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเชิงการเรียนการสอน และเชื่อมโยง
ภูมิปัญญาสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านการวิจัย ระหว่างคณะกับสถาบันการศึกษา (บูรณาการข้าม
ศาสตร์/สถาบัน)
4. สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
วิจัยการดำเนินงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย ทั้ งด้านในการให้ความรู้ในการทำวิจัยเชิงพื้นที่ การแสวงหา
แหล่งทุน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาท้องถิ่น ทั้งนี้โดยสร้างกลไก
ลการทำงานผ่านระบบผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่ายคู่ความร่วมมือ
องค์ประกอบ
1. คณบดี
2. รองคณบดี
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้แทนอาจารย์ตามโครงสร้างในเขตกรุงเทพ (ด้านงานวิจัย,ด้านฐานข้อมูล,ด้านบริการวิชาการ)
5. ผู้แทนอาจารย์ตามโครงสร้างในเขตจังหวัดชัยนาท (ด้านงานวิจัย,ด้านฐานข้อมูล,ด้านบริการ
วิชาการ)
6. ผู้แทนบุคลากร
7. ผู้แทนที่มีบทบาท/ประสบการณ์ ในการวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์
บทบาทหน้าที่
1. สังเคราะห์โจทย์วิจัยจากข้อมูลความต้องการจากชุมชนและจังหวัด /เขต เพื่อนำมาเป็นข้อมูล
สำหรับนักวิจัยในคณะสำหรับการขึ้นโจทย์วิจัย
2. ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิด impact ในพื้นที่เป้าหมาย
3. กำกั บ ดู แ ลให้ โ ครงการวิ จ ั ย /งานพั นธกิ จ สัม พั น ธ์ ด ำเนิ นงานให้ เ ป็ น ไปตามแผน และทำการ
ประเมินผลกระทบงานวิจัยต่อชุมชน
4. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (งบประมาณ แผนการดำเนิ นงานวิจัย
วิธีการดำเนินงานวิจัย ) และคุณสมบัติของผู้ขอทุน ทำการกลั่นกรองข้อเสนอวิจัยในระดับคณะก่อน
นำเสนอ สวพ. พิจารณาการให้ทุน
5. ประสานงานด้านต่าง ๆ เช่น เป็นตัวเชื่อมระดับตำบล ระดับอำเภอ และ สวพ.
6. ร่วมจัดทำฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. ผลักดันงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายร่วมกับคนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ศูนย์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิน่
ศูนย์จัดการนวัตกรรมฯ หมายถึง หน่วยศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างองค์กรหลัก
ของจังหวัดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลและนวัตกรรม
องค์ความรู้ แบบบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
และจังหวัด โดยมีระบบและกลไกที่เชื่อมประสานงานอย่างเป็นระบบ
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วัตถุประสงค์ของการมีศูนย์นวัตกรรมฯ
1) เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูล (ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ องค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น) ของชุมชนในจังหวัดชัยนาท/เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
การทำวิจัย และประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต้นน้ำ)
2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการดำเนินงานเพื่อ จัดการความรู้และการนำองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น/ชุมชน (กลางน้ำ)
3) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยมาใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน (ปลายน้ำ)
บทบาทภาระหน้าที่
1) รวบรวบฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา ศักยภาพ ความต้องการ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนในจังหวัดชัยนาท เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย และประสานงานให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ต้นน้ำ)
2) บริหารจัดการนวัตกรรมองค์ความรู้แ ละการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น/ชุมชน
เพื่อการพัฒนาพื้นที่
3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย ไปขยายผล
เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
4) ส่งเสริมการวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบจากการจัดกิจกรรม/โครงการ
องค์ประกอบศูนย์นวัตกรรม
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (RMU, สวพ., ศูนย์ชัยนาท)
2) หน่วยของจังหวัด/เขตที่อยู่ใน PRMU
3) ปราชญ์ชาวบ้านและภาคี
ศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community Innovation Hub)
พันธกิจ
ดำเนินงานสนับสนุนงานพันธะกิจสัมพันธ์ชุมชนสร้างระบบกลไกเชื่อมโยงเครือข่าย
ดำเนินงานสนับสนุนงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมชุมชน
ดำเนินงานสนับสนุนบริการวิชาการพื้นที่ตามบริบทชุมชน
นวัตกรรมระบบนิเวศน์ (Innovation Eco System) หมายถึง โครงสร้างเพื่อให้หน่วยงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมได้มีการปฏิสัมพันธ์กัน เนื่องจากนวัตกรรมมีความเป็นระบบ แต่ละ
หน่วยงานไม่สามารถสร้างนวัตกรรมโดยลำพัง ต้องร่วมมือและพึ่งพากันและกันในหลากหลายด้าน อาทิ
ด้านเทคโนโลยี การพาณิชย์ กฎหมาย สังคม การเงิน ฯลฯ
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องค์ประกอบ
1. มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา RMU แต่ละคณะ
2. ชุมชน (Community) ประกอบด้วย TRMU, DRMU, PRMU
3. ทรัพยากร (Resources) ของหน่วยงาน ฐานข้อมูล (Database) และ ข้อมูลมหัต (Big data)
4. เครือข่าย (Network) เพือ่ จัดหาทุน (ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยจัดหาไม่ได้)
โครงการนวัตกรรม (Innovation Program)
1. กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ (Pre-Incubate) ได้แนวคิด (Idea)
2. กระบวนการบ่มเพาะที่ต่อเนื่อง (Incubation) ตัวแบบผลิตภัณฑ์ (prototype)
3. กระบวนการการเร่งรัด (Accelerate) ระดมทุน งบประมาณ ขยายตลาด
กิจกรรมใน Innovation Program
- กิจกรรม KM / เชิญทีมนักนวัตกรรมมาแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งสำเร็จ และ ล้มเหลว
- ระบบ Mentor / เชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นพี่เลี้ยง
- ค่ายฝึกอบรม (Boot camp) จัดหลายทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ศึกษาดูงาน
- การนำเสนอแนวคิด (pitching) เวทีนำเสนอผล Idea เชิงธุรกิจ // ทำอะไร - โอกาส ความ
น่าสนใจ – market size – ลงทุน/ระยะเวลาคืนทุน / แนวทางต่อยอดธุรกิจ
- เวทีแสดงตัวแบบผลิตภัณฑ์
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โครงสร้างการบริหารงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ยุทธศาสตร์ 20 ปี ราชภัฏ
ยุทธศาสตร์ มจษ.

ภาคี
(ภาครัฐ/เอกชน)

กรุงเทพฯ/
จังหวัดชัยนาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศูนย์นวัตกรรม
พันธกิจสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัด

PRMU
ขับเคลื่อนนโยบาย

ขับเคลื่อนนโยบายภาคปฏิบัติการ

DRMU
ขับเคลื่อนนโยบายภาคปฏิบัติการ

การบูรณาการข้ามศาสตร์

การขยายผลความรู้

RMU

เครือข่าย RMU

TRMU

ภาคี/เครือข่าย TRMU
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงานพื้นที่

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงานคณะ

อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร

นักวิจัยชาวบ้าน, Local organization

ภาคปฏิบัติ

งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ

การทำงานตามโครงสร้าง

ภาคปฏิบัติ
การ

ศูนย์นวัตกรรมพันธกิจสัมพันธ์ มีการ
จัดการความรู้ และงานวิจัยในทุกระดับ

การทำงานร่วมกันระหว่าง มจษ
และ หน่วยขับเคลื่อนในพื้นที่
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

ระบบการบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระบบสนับสนุน

P

ระบบฐานข้อมูล
- ฐานข้อมูล อปท/
ชุมชน
- ฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัย
- ต้นทุน ศักยภาพ
ชุมชน

ระบบเครือข่าย
- เครือข่าย RMU
TRMU
- อปท
- ภาคีภาครัฐ
- ภาคีภาคเอกชน
- ภาคีภาคประชาชน
- ภาคีภาควิชาการ

ระบบการจัดการ
ความรู้
- การจัดการความรู้
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ต้นน้ำ

การจัดทำ
ยุทธศาสตร์การ
วิจัย

A

การจัดทำแผน
บูรณาการวิจัย

ปลายน้ำ
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อ
การใช้ประโยชน์
การผลักดันเชิง
นโยบาย

การบริหารจัดการ
ติดตาม สนับสนุน

C
ระบบ
สนับ
สนุน

การ
พัฒนา
คน

การพัฒนา
เครือข่าย

การพัฒนา
งาน
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ผลกระทบ

คู่มือ และเครื่องมือ
การบริหารจัดการ
งานวิจัยและพันธ
กิจสัมพันธ์

มีนักวิจัย มจษ.
และนักวิจัยชุมชน
ที่เก่ง

แผนการบริหาร
จัดการงานวิจัย
และพันธกิจ
สัมพันธ์

D

กลางน้ำ

ผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติงาน
พื้นที่

เกิดองค์ความรู้
และนวัตกรรม

เกิดงานและรายได้

เป็นมหาวิทยาลัย
คู่ชุมชน

เครือข่ายงานวิจัย
เพื่อการพัฒนา
พื้นที่
กลไกการสร้างองค์
ความรู้และการใช้
ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง

เกิด
การเปลี่ยนแปลง
นำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กระบวนการ

ปัจจัยนำเข้า
ยุทธศาสตร์ มรภ.
จันทรเกษม

นโยบายแหล่งทุน

บุคลากร มจษ.

ยุทธศาสตร์ของพื้นที่

ระบบการพัฒนาโจทย์วิจัย
•
•

การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับชาวบ้าน ภาคีเครือข่าย
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ความต้องการ ทุนและศักยภาพชุมชน และโจทย์
วิจัยแบบมีส่วนร่วม
กำหนดกรอบประเด็นปัญหาการวิจยั
การมีส่วนร่วมของ TRMU DRMU และ PRMU

ปัญหา ความต้องการของพื้นที่

นักวิจัยชาวบ้าน

•
•

ผลลัพธ์
•
•
•

ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
•
•
•

โครงสร้างและระบบบริหารงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์
RMU

TRMU

DRMU

PRMU

ระบบสนับสนุน
ระบบ

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ระบบพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

ระบบเครือข่าย

การจัดการ
ความรู้ (ศูนย์

ระบบพี่เลี้ยงและโค้ช
นักวิจยั (Mentorial and
coaching system)

•
•
•
•
•

การร่วมประเมินโดยชาวบ้าน ภาคีเครือข่าย
การประเมินระดับคณะ
เสนอกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภาควิชาการ

ระบบติดตามและสนับสนุนการวิจยั
การติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
การติดตามความก้าวหน้าผลการวิจยั (ชาวบ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการติดตามความก้าวหน้า)
ระบบเสริมพลังให้กับนักวิจัย (ดูงาน, อบรมโดยวิทยากร)
การถอดบทเรียนทุกครั้งที่ดำเนินกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการบูรณาการการวิจัยระหว่างศาสตร์และ
พื้นที่
ระบบการนำงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
•
•
•
•
•

ระบบกลั่นกรองผลการวิจยั
การตีพมิ พ์เผยแพร่
ประชุมวิชาการ
การนำงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
การส่งมอบความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
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•
•

คู่มือบริหารจัดการ
งานวิจัย
ชุดความรู้
พัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหาร
งานวิจัย
พัฒนาระบบ
สนับสนุนงานวิจัย
ความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกีย่ วข้อง

ผลกระทบ
•
•

ประชาชนในพื้นที่
มีความสุข
บรรลุตาม
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ของพื้นที่

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Input

Output

Process

ศึกษาฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม

กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลของท้องถิ่น

ฐานข้อมูลของท้องถิ่นที่สมบูรณ์

Infographic

Infographic

reports

reports

กระบวนการการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม

ศึกษาสภาพของพื้นที่
•
•
•
•

ทุน
ศักยภาพ
ปัญหา
ความต้องการ

วิเคราะห์

สังเคราะห์

แก้ไข

มีหน่วยจัดการงานวิจยั และ
พันธกิจสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง

ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์

ศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดการฐานข้อมูล

การคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน

RMU

TRMU

ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

DRMU

PRMU

ทุน

เศรษฐกิจ

หน่วยบริหารจัดการงานฐานข้อมูลพื้นที่

•
•

สภาวะแวดล้อม

ศักยภาพ

สุขภาพ

การเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย

ปัญหา

กระบวนการวิเคราะห์ จำแนกและจัดกลุ่มข้อมูล

สสส
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

การเมืองการปกครอง

ฐานข้อมูลเดิมของท้องถิ่น

การศึกษา

ความต้องการ

ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

RMU

TRMU

Impact

สังคม

กระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูล

ทุกภาคส่วนในชุมชน

DRMU

PRMU
13

พีเ่ ลี้ยง

ได้งานวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์ที่ตรงกับความ
ต้องการของพื้นที่และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ได้การพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สร้างนโยบายและยุทธศาสตร์การทำงานกับพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ

สร้างการบูรณาการเครือข่ายฐานข้อมูลทั้งในระดับพื้นที่
จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ

นักวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการดำเนินงานจัดตัง้ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ต้นน้ำ

การวิเคราะห์
สังเคราะห์ รวบรวม
ข้อมูล

กลางน้ำ

ปลายน้ำ

ระบบบริหารศูนย์
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชน

การนำนวัตกรรมในพื้นที่
ไปใช้ประโยชน์
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ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนในจังหวัด
ชัยนาทที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันในระดับจังหวัด
อำเภอ ตำบล ภาคประชา
สังคม และมหาวิทยาลัย

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร่วมกับภาคีเครือข่าย
องค์ประกอบ
1. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
(RMU, สวพ., ศูนย์
ชัยนาท)
2. หน่วยของจังหวัด/
เขตที่อยู่ใน PRMU
3. ปราชญ์ชาวบ้านและ
ภาคี

พันธกิจ
1. ดำเนินงานสนับสนุนงาน
พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนสร้าง
ระบบกลไกเชื่อมโยง
เครือข่าย
2. ดำเนินงานสนับสนุนงาน
ด้านการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมชุมชน
3. ดำเนินงานสนับสนุน
บริการวิชาการพื้นที่ตาม
บริบทชุมชน

Innovation Eco System

Innovation Program

1. University RMU (คณะ
สวพ. มหาวิทยาลัยฯ)
2. Community TRMU<->DRMU <--> PRMU
3. Resources Database -> Big data
4. Network ทุน/ทรัพยากร
ที่มหาวิทยาลัยจัดหาไม่ได้

1. Pre-Incubate //
Idea ได้แนวคิด
2. Incubate //
prototype ตัวแบบ
ผลิตภัณฑ์
3. Accelerate //
Budget ระดมทุนขยาย
ตลาด

KM ทีมนักนวัตกรรมมาแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งสำเร็จ และ ล้มเหลว //ระบบ Mentor เชิญผูท้ ี่ประสบความสำเร็จมาเป็นพี่เลีย้ ง //
Boot camp จัดหลายทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ //ศึกษาดูงาน //pitching เวทีนำเสนอผล Idea เชิงธุรกิจ // ทำอะไร - โอกาส ความน่าสนใจ – market
size – ลงทุน/ระยะเวลาคืนทุน / แนวทางต่อยอดธุรกิจ // เวทีแสดงตัวแบบผลิตภัณฑ์
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