แนวทางการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย
เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. คุณสมบัติของผูขอรับทุน
1.1 หัวหนา โครงการวิ จัยตอ งเปน บุค ลากร ซึ่งไม ติด คา งการสง รายงานวิจัยฉบับสมบูร ณ ที่ ได รั บ
ทุนอุดหนุนทั้งภายใน/ภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย ที่ไดพนกําหนดระยะเวลาการทําวิจัยแลว เกิน 1 เรื่อง
1.2 คณะผู วิจัย อาจประกอบด วยบุ ค ลากร หรื อ บุ ค คลอื่น ภายนอกคณะ หรื อ หน วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรือ ภาครัฐ วิ ส าหกิ จ แต ทั้งนี้ จํ า นวน 2 ใน 3 ของคณะผู วิจัยต อ งเป น บุ ค ลากรสั ง กั ดคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดย
1.2.1 หัวหนาโครงการวิจัย สามารถเปนผูรวมวิจัยในโครงการอื่นไดไมเกิน 1 โครงการ
1.2.2 บุคลากรที่มิใชหัวหนาโครงการสามารถเปนผูรวมวิจัยไดไมเกิน 2 โครงการ
บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ สังกัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. ลักษณะโครงการวิจัย
2.1 เปนโครงการวิจัยที่จะนําไปสูผลงานดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน ดังนี้
2.1.2 ขอมูล หรือขอวิเคราะหที่เปนประโยชนตอภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย
2.2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.3 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประยุกต
2.2.4 การสรางองคความรูใหม หรือขยายฐานความรูเดิม
2.2 เปนโครงการวิจัยที่ใชระยะเวลาที่ดําเนินการไมเกิน 1 ป
3. การคัดเลือกโครงการ
3.1 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโครงการบนพื้นฐานของคุณภาพของขอเสนอโครงการวิจัย
3.2 คณะกรรมการจะพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกผูที่ข อรับทุนอุดหนุนการวิจัยเปนครั้งแรกเปน
อันดับแรก
3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกผูเสนอโครงการครั้งละ 1 โครงการ
3.4 ตองไมเปนผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการเดียวกันจากแหลงทุนอื่นอยูแลว
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย เสนอคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาอนุมัติและ
การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะใหถือเปนที่สิ้นสุด
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4. ทุนอุดหนุนการวิจัย
4.1 คณะจะใหทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้
- งานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการละไมเกิน 40,000 บาท
- งานวิจัยดานสังคมศาสตร
โครงการละไมเกิน 30,000 บาท
และจํานวนทุนขึ้นอยูกับวงเงินที่คณะจะจัดสรรเขากองทุนวิจัยในแตละปงบประมาณเงินรายได
4.2 หัวหนาโครงการวิจัยตองทําสัญญารับทุนไวกับคณะ
4.3 คณะกําหนดการจายเงิน ดังนี้
งวดที่ 1 จายเงินรอยละ 50 ของเงินทุนวิจัย เมื่อผูรับทุนทําสัญญาขอรับทุนกับผูใหทุนแลว
งวดที่ 2 จายเงิน รอ ยละ 30 ของเงิ นทุน วิจัย เมื่อ ผูรับ ทุน สงรายงานความก าวหนาของการวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
งวดที่ 3 จายเงินรอยละ 20 ของเงินทุนวิจัย เมื่อสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ บทความวิจัยรายงาน
การรับ-จายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พรอมทั้ง CD-Rom ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกําหนด
5. การติดตามและประเมินผล
5.1 หัวหนาโครงการวิจัยตองสงรายงานความกาวหนาของงานวิจัยหลังจากดําเนินการไดครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแบบเสนอโครงการวิจัย คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกโครงการ หาก
หัวหนาโครงการวิจัยไมสงรายงานความกาวหนา
5.2 คณะผูวิจัยตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอเลขานุการคณะกรรมการ โดยจัดพิมพเปนรูปเลม
พร อมทั้ งมี บทคั ดยอ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ จํา นวน 3 เลม และบัน ทึก ข อมู ลลงในแผน CD-Rom
จํานวน 2 แผน
5.3 คณะผูวิจัยตองสงบทความวิจัย ประมาณ 2-7 หนา ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกําหนดจํานวน 1 ชุด
รายงานการรับ-จายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
6. การเผยแพรผลงานวิจัย
6.1 การนําผลงานวิจัยออกเผยแพรทุกครั้ง ตองระบุวาโครงการวิจัยนี้ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
รายไดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
6.2 คณะมีสิทธิ์ที่จะนําผลงานวิจัยนี้ที่ไดรับทุนอุดหนุนออกเผยแพรเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแตจะเห็นสมควร
7. กําหนดยื่นขอเสนอโครงการ
คณะกรรมการจะพิจารณาโครงการที่ขอรับทุนอุดหนุน ปละ 1 ครั้ง เดือนกรกฎาคม และประกาศ
ชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนใหทราบภายในเดือนกันยายนของทุกป
หมายเหตุ

หากมีขอสงสัย สามารถติดตอสอบถามไดที่ศูนยวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คุณวรรณดี สินสันธิเทศ โทร . 7900
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แบบเสนอโครงการวิจัย
เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สวนที่ 1 สาระสําคัญของโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการ
2. สาขาวิชาที่ทําการวิจัย
3. คณะผูวิจัย ประกอบดวย ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และผูรวม
วิจัย โดยระบุคุณวุฒิ หนวยงานที่สังกัด โทรศัพท ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ
4. สถานที่ทําการทดลอง และ/หรือเก็บขอมูล
5. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย
6. วัตถุประสงคของการวิจัย
7. ขอบเขตของการวิจัย
8. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Review Literature)
9. ระเบี ย บวิ ธี วิจั ย ให อ ธิ บายขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การทดลอง หรื อ ทดสอบ โดยอธิ บายวิ ธี
วิเคราะหขอมูลอยางละเอียด
10. เอกสารอางอิง (Reference)
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
โดยเขียนใหสอดคลอ งกับแนวทางพิจารณาคัดเลือ กโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอ 2.1 กลาวคือ เปนโครงการวิจัยที่จะนําไปสูผลงานดานใดดานหนึ่ง หรือหลาย
ดานดังนี้
11.1 ขอมูลหรือขอวิเคราะหที่เปนประโยชนตอภาควิชา/คณะและสถาบัน
11.2 การพัฒนาการเรียนการสอน
11.3 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประยุกต
11.4 การสรางองคความรูใหม หรือขยายฐานความรูเดิม
โดยสอดคลองกับดานตางๆ อยางไร และเขียนใหสะทอนกับความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาการวิจัย
12. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
13. การเผยแพรผลงานวิจัย ระบุลักษณะการเผยแพรผลงานวิจัย อันกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน
หรือสังคม เชน เผยแพรในรูปแบบของโปรเตอร บทความวิชาการ
14. ขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงานโดยละเอียด รวมทั้งแผนภูมิแ สดงระยะเวลาใน
การดําเนินงาน (Phasing Chart) ภายในระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
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15. งบประมาณในการดําเนินงานวิจัย ตอ งระบุรายละเอียดของงบประมาณคาใชจายโดยละเอียด
ในรายการ ดังตอไปนี้
15.1 หมวดคาตอบแทน
15.2 หมวดคาใชสอย (รวมคาทํารายงานวิจัย จํานวน 3 ชุด)
15.3 หมวดคาวัสดุ
งบประมาณในขอ 11.1-11.3 รวมแลวตองไมเกิน 40,000 บาท และ 30,000 บาท สําหรับงานวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และงานวิจัยดานสังคมศาสตร ตามลําดับ
สวนที่ 2 ประสบการณที่เกี่ยวของกับงานวิจัย (ถามี) ของคณะผูวิจัย
1. งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
2. งานวิจัยที่กําลังทําอยู
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
4. ประสบการณของคณะผูวิจัย
5. คณะผูวิจัย ลงชื่อรับทราบการเสนอโครงการวิจัย

ลงชื่อ
(
วันที่

ลงชื่อ
(
วันที่

หมายเหตุ

เดือน

เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.

)

)

โปรดระบุทุกหัวขอ และหากขอใดไมมีขอมูลโปรดทําเครื่องหมาย
การพิมพใหใชตัวอักษรแบบ Angsana UPC ขนาด 16
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