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ศูนยวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร 

แนวทางการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย 
เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
1. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 
 1.1  หัวหนาโครงการวิจัยตองเปนบุคลากร  ซึ่งไมติดคางการสงรายงานว ิจัยฉบับสมบูรณ  ท่ีไดรับ
ทุนอุดหนุนท้ังภายใน/ภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย ท่ีไดพนกําหนดระยะเวลาการทําวิจัยแลว เกิน 1 เร่ือง 

1.2  คณะผูวิจัย  อาจประกอบดวยบุคลากร  หรือบุคคลอื่นภายนอกคณะ  หรือหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาครัฐวิสาหกิจ แตท้ังนี้ จํานวน 2 ใน 3 ของคณะผูวิจัยตองเปนบุคลากรสังกัดคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดย 

 1.2.1  หัวหนาโครงการวิจัย  สามารถเปนผูรวมวิจัยในโครงการอื่นไดไมเกิน 1 โครงการ 
 1.2.2  บุคลากรท่ีมิใชหัวหนาโครงการสามารถเปนผูรวมวิจัยไดไมเกิน 2 โครงการ 
 บุคลากร   หมายถึง  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  พนักงานพิเศษ  สังกัด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2.  ลักษณะโครงการวิจัย 
2.1  เปนโครงการวิจัยท่ีจะนําไปสูผลงานดานใดดานหนึ่ง  หรือหลายดาน ดังนี้ 
 2.1.2  ขอมูล  หรือขอวิเคราะหที่เปนประโยชนตอภาควิชา  คณะและมหาวิทยาลัย 
 2.2.2  การพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.2.3  การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการประยุกต 
 2.2.4  การสรางองคความรูใหม  หรือขยายฐานความรูเดิม 
2.2  เปนโครงการวิจัยท่ีใชระยะเวลาท่ีดําเนินการไมเกิน 1 ป 

3.  การคัดเลือกโครงการ 
3.1  คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโครงการบนพ้ืนฐานของคุณภาพของขอเสนอโครงการวิจัย 
3.2 คณะกรรมการจะพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกผูท่ีขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเปนคร้ังแรกเปน

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 
 และจํานวนทุนขึ้นอยูกับวงเงินท่ีคณะจะจัดสรรเขากองทุนวิจัยในแตละปงบประมาณเงินรายได 
4.2  หัวหนาโครงการวิจัยตองทําสัญญารับทุนไวกับคณะ 
4.3  คณะกําหนดการจายเงิน ดังนี้ 
 งวดท่ี 1  จายเงินรอยละ  50 ของเงินทุนวิจัย  เม่ือผูรับทุนทําสัญญาขอรับทุนกับผูใหทุนแลว 
 งวดท่ี 2  จายเงินรอยละ  30 ของเงินทุนวิจัย  เม่ือผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาของการวิจัย 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 งวดท่ี 3  จายเงินรอยละ 20 ของเงินทุนวิจัย  เม่ือสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  บทความวิจัยรายงาน

การรับ-จายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  พรอมท้ัง CD-Rom ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

5.  การติดตามและประเมินผล 
5.1  หัวหนาโครงการวิจัยตองสงรายงานความกาวหนาของงานวิจัยหลังจากดําเนินการไดครึ่งหนึ่งของ

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบเสนอโครงการวิจัย  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกโครงการ  หาก
หัวหนาโครงการวิจัยไมสงรายงานความกาวหนา 

5.2  คณะผูวิจัยตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอเลขานุการคณะกรรมการ  โดยจัดพิมพเปนรูปเลม
พรอมท้ังมีบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน  3  เลม และบันทึกขอมูลลงในแผน CD-Rom  
จํานวน 2 แผน   

5.3  คณะผูวิจัยตองสงบทความวิจัย  ประมาณ 2-7 หนา ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดจํานวน 1 ชุด  
รายงานการรับ-จายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

6.  การเผยแพรผลงานวิจัย 
6.1  การนําผลงานวิจัยออกเผยแพรทุกครั้ง  ตองระบุวาโครงการวิจัยนี้  ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน

รายไดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6.2  คณะมีสิทธิ์ท่ีจะนําผลงานวิจัยนี้ท่ีไดรับทุนอุดหนุนออกเผยแพรเพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามแตจะเห็นสมควร 

7.  กําหนดย่ืนขอเสนอโครงการ 
 คณะกรรมการจะพิจารณาโครงการที่ขอรับทุนอุดหนุนปละ 1 ครั้ง เดือนกรกฎาคม  และประกาศ
ชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนใหทราบภายในเดือนกันยายนของทุกป  

หมายเหตุ หากมีขอสงสัย  สามารถติดตอสอบถามไดท่ีศูนยวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
คุณวรรณดี  สินสันธิเทศ  โทร . 7900 
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แบบเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
สวนท่ี 1 สาระสําคัญของโครงการวิจัย 

1. ชื่อโครงการ   
2. สาขาวิชาท่ีทําการวิจัย   
3. คณะผูวิจัย  ประกอบดวย ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และผูรวม

วิจัย โดยระบุคุณวุฒิ  หนวยงานที่สังกัด  โทรศัพท  ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ 
4. สถานท่ีทําการทดลอง  และ/หรือเก็บขอมูล 
5. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 
6. วัตถุประสงคของการวิจัย 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
8. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Review  Literature) 
9. ระเบียบวิธีวิจัย  ใหอธิบายขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง  หรือทดสอบ โดยอธิบายวิธี

วิเคราะหขอมูลอยางละเอียด 
10.  เอกสารอางอิง  (Reference) 
11.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โดยเขียนใหสอดคลองกับแนวทางพิจารณาคัดเลือกโครงการ  เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ขอ 2.1 กลาวคือ เปนโครงการวิจัยท่ีจะนําไปสูผลงานดานใดดานหนึ่ง หรือหลาย
ดานดังนี้ 

11.1 ขอมูลหรือขอวิเคราะหท่ีเปนประโยชนตอภาควิชา/คณะและสถาบัน 
11.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
11.3 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประยุกต 
11.4 การสรางองคความรูใหม หรือขยายฐานความรูเดิม 
โดยสอดคลองกบัดานตางๆ อยางไร และเขียนใหสะทอนกับความเปนมาและความสําคัญของ

ปญหาการวิจัย 
12.  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
13.  การเผยแพรผลงานวิจัย ระบุลักษณะการเผยแพรผลงานวิจัย อันกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน

หรือสังคม เชน เผยแพรในรูปแบบของโปรเตอร บทความวิชาการ 
14.  ขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงานโดยละเอียด  รวมท้ังแผนภูมิแสดงระยะเวลาใน

การดําเนินงาน (Phasing Chart) ภายในระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  
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15.  งบประมาณในการดําเนินงานวิจัย ตองระบุรายละเอียดของงบประมาณคาใชจายโดยละเอียด 

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 
 
สวนท่ี 2  ประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย  (ถามี)  ของคณะผูวิจัย 

1. งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว 
2. งานวิจัยท่ีกําลังทําอยู 
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร 
4. ประสบการณของคณะผูวิจัย 
5. คณะผูวิจัย  ลงชื่อรับทราบการเสนอโครงการวิจัย 

 
 
 ลงชื่อ     
  (      )
 วันท่ี    เดือน  พ.ศ.   
 
 
 
 ลงชื่อ     
  (      )
 วันท่ี    เดือน  พ.ศ.   
 
 
 

หมายเหตุ โปรดระบุทุกหัวขอ  และหากขอใดไมมีขอมูลโปรดทําเคร่ืองหมาย 
  การพิมพใหใชตัวอักษรแบบ Angsana UPC ขนาด 16 


