ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ จึงก าหนดเกณฑ์ การเสนอของบประมาณเพื่ อการวิจั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ลั ก ษณะโครงการวิ จั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จ ะส่ งเสริม ให้ ด าเนิ น การวิ จั ย ต้ อ ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑2 (พ.ศ.๒๕60-๒๕64)
๑.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.๒๕60-๒๕64)
๑.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
๑.4 นโยบายรัฐบาล
๑.5 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑.6 ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน นาไปใช้
ประโยชน์ ได้ โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย และมีการระบุกลุ่มชุมชนหรือหน่วยงานที่นาไปใช้
ประโยชน์
ทั้งนี้ กาหนดกรอบการสนับสนุน คือ
(๑) โครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี
(๒) เสนอขอได้ไม่เกิน ๑ โครงการ
(๓) เป็นโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ไม่ซ้าซ้อน
๒. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัย คือ
๒.๑ ผู้อานวยการแผนงานวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นผู้มีสถานภาพ ดังนี้
(๑) เป็ น ข้าราชการพลเรือนในสถาบั น หรือพนักงานมหาวิท ยาลัย ประจาในสั งกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผ่านการประเมินแล้ว
(๒) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ทาวิจัย/ดูงาน เป็นระยะเวลา
ตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษา
(๔) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยฯ งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ สิ้นสุดถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
(๕) ไม่ เ ป็ น ผู้ ค้ า งรายงานเอกสารทางการเงิ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัยฯ คือ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ การวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม สิ้นสุดถึง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
/(๖) ไม่เป็น...

๒
(๖) ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดสัญญารับทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป
(๗) ผู้อานวยการแผนงานวิจัยต้องเป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายในแผนงานวิจัยนั้น
และเป็นได้ ๑ แผนงาน ในปีงบประมาณที่เสนอขอ
(๘) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัย
๒.๒ ผู้อานวยการแผนงานวิจัยควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
(๑) ผู้อานวยการแผนงานวิจัยต้องเป็นผู้มี ศักยภาพในการวิจัย การบริหารการวิจัย
หรือการบริหารจัดการ และต้องเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
(๒) มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ภูมิหลังและประสบการณ์ในสาขาการวิจัยที่เสนอ
ของบประมาณ
(๓) สามารถปฏิบั ติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนรวมทั้ ง
สามารถดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
ทั้งนี้ คุณสมบัติข้อ ๒ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจั ย บริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมจะพิจารณา ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. งบประมาณ
๓.๑ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ งบประมาณไม่ เกิ น
๓๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อย
๓.๒ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท/โครงการ
เดี่ยวหรือโครงการย่อย
๔. การส่งข้อเสนอการวิจัย
๔.๑ นั กวิจั ย จั ดท าข้ อเสนอการวิจัย ตามแบบฟอร์ม ของส านั กงานคณะกรรมการวิจั ย
แห่งชาติ (วช.) กาหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ระบบบริหารจัดการ
งานวิจั ยแห่ งชาติ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th หรือ
เว็บไซต์สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
๔.๒ การจัดทางบประมาณให้ใช้เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑
๔.๓ คณะ/ส านั ก /หน่ ว ยงาน รวบรวมตรวจสอบและจั ด ส่ ง เอกสารตามปฏิ ทิ น การ
ดาเนินงานตามเอกสารแนบหมายเลข ๒
๔.๔ นั กวิจัยนาข้อเสนอการวิจัย เข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ให้ เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยขอให้นักวิจัยตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยใน
ระบบ NRMS และหากต้ อ งการแก้ ไขข้ อ มู ล ภายหลั งการยื น ยั น การส่ งให้ แ จ้ งที่ นางสาวปั ญ จี ร า ศุ ภ ดล
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โทรศัพท์ภายใน ๓๐๓๕ หรือทางอีเมล research@ubu.ac.th
๕. แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย การให้เกรด และจัดลาดับความสาคัญ
๕.๑ แนวทางการประเมินข้อเสนอการวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาข้ อ เสนอการวิ จั ย ตามแนวทางการประเมิ น ผลแผน
งานวิ จั ย /โครงการวิ จั ย ของส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.) โดยกองบรรณาธิก ารงานวิ จั ย
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี แบบฟอร์มการประเมินตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ ผู้ทรงคุ ณวุฒิ ภ ายในและ
ภายนอก แบบฟอร์มการประเมินตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ ซึ่งแนวทางการประเมินประกอบด้วย
(๑) ความสอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดในประกาศฯ (๑๐ คะแนน)
/(๒) ข้อเสนอการวิจัย...

๓
(๒) ข้ อ เสนอการวิ จั ย ที่ มี ลั ก ษณะต่ อ ไปนี้ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง และมี ก ารระบุ ใ น
ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัยชัดเจน (๕ คะแนน)
(๒.๑) เป็ น โครงการบู ร ณาการที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การวิ จั ย สหสาขาวิ ช าการ
(multi-disciplines) เป็นองค์รวม (holistic ideology) และครบวงจร (complete set) โดยมีเป้าหมายที่จะ
นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
(๒.๒) เป็นโครงการต่อยอดการวิจัยจากผลการวิจัยของตนเอง หรือกลุ่มสาขา
(๒.๓) เป็นโครงการที่แก้ปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้และ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(๓) คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย /โครงการวิจัย (๗๐ คะแนน)
(๓.๑) ปัจจัยการวิจัย (input) (๒๐ คะแนน)
(๓.๒) กระบวนการวิจัย (process) (๓๐ คะแนน)
(๓.๓) ผลผลิตการวิจัย (output) (๒๐ คะแนน)
(๔) ผลกระทบของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (impact) (๑๕ คะแนน) สาหรับ
โครงการ วิจัยเดี่ยวประเมินเฉพาะข้อ ๔.๓ เท่านั้น
(๔.๑) ผลลัพ ธ์ (outcome) ของแผนงานวิจั ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นตัวคูณ
(multiplier) ที่ส่งผลสะเทือนสูงในเชิงผลกระทบต่อสังคม ชาติ และนานาชาติ
(๔.๒) งานวิจัยได้เชื่อมโยงจากท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาไทย และมีแนวโน้มจะ
สามารถขยายไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติได้
(๔.๓) ผลลัพธ์ของงานวิจัยก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์
๕.๒ การกาหนดเกรดของข้อเสนอการวิจัยใช้เกณฑ์ ดังนี้
(๑) ๑๐๐-๘๐ คะแนน เกรด A
(๒) ๗๙-๗๐ คะแนน เกรด B
(๓) ๖๙-๖๐ คะแนน เกรด C
(๔) น้อยกว่า ๖๐ คะแนน เกรด D
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณเฉพาะข้อเสนอ
การวิจัยที่มีเกรด C ขึ้นไปเท่านั้น
๕.๓ การจัดลาดับความสาคัญ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นผู้พิจารณาจัดลาดับ
ความสาคัญโดยใช้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
๖. การแจ้งผลการประเมินและการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
๖.๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะแจ้งผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยของ วช. ในเดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๒ การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
(๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเมื่อได้รับแจ้ง กรอบวงเงินจากสานัก
งบประมาณแล้ ว โดยจั ด สรรให้ ข้ อ เสนอการวิ จั ย ที่ มี ผ ลประเมิ น เห็ น ควร “สนั บ สนุ น ” จากส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเรียงตามการจัดลาดับความสาคัญ
/(๒) มหาวิทยาลัย...

