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ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) กรอบการวิจัย “ระบบนิเวศสีเขียว (Green Ecosystem)”

1. หลักการและเหตุผล
การสร้างเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ระดับฐานรากเป็นสิ่งสาคัญจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างอย่างมั่นคง การนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์พร้อมใช้มาศึกษาต่อยอด
เพื่อให้สามารถปรับประยุกต์ใช้ประโยชน์ในภาคสนามได้จริงส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถ
ดาเนินการไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ส่วนความยั่งยืนนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องใน 2 ประเด็นสาคัญควบคู่กันคือ การพัฒนากาลังคนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเทศได้ให้ความสาคัญกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
คือ 1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เสี่อมโทรมได้รับการฟื้นตัว 3)
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นสาคัญคือ 1) สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2) สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) สังคมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพภูมิประเทศ 4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5)
พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตร และ 6) ยกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
ทั้งนี้ใจความสาคัญของยุทธศาสตร์นี้คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติตั้งแต่แม่น้า ลาคลอง มหาสมุทร พื้นที่ สีเขียว
อย่างคุ้มค่าร่วมกับการฟื้นฟูส่วนที่เสียหายไป การอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดภาวะเรือนกระจก การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า พลังงาน และการเกษตร การฟื้นฟูภูมินิเวศ การท่องเที่ยว การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน
รวมทั้งโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าระบบนิเวศสีเขียวสามารถนามาปรับประยุกต์ใช้
ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ซึ่งจะเเป็นกรอบแนวทางการ
บริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมในอนาคตที่จะทาให้ประชาคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืน
ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับกันว่าสถานการศึกษา ถือเป็นต้นแบบสาคัญในการพัฒนาคน ความรู้ และชุมชน
ภายใต้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลตะวันออกในการพัฒนากาลังคนและการวิจัยบริการ
วิชาการกับฐานทุนเดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่มีความพร้อมและความเหมาะสม
ทางด้านองค์ความรู้ ที่ครบวงจรห่วงโซ่ คือตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า มหาวิทยาลัยมีโครงสร้าง
พื้นฐานสาหรับการเรียนการสอนและการวิจัย และยังมีทาเลที่ตั้งใน 3 จังหวัดที่มีความสาคัญของประเทศไทย
คือ กรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ จังหวัดชลบุรีที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) และจังหวัดจันทบุรี ที่จัดเป็น 1 ใน 12 จังหวัดที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต้องการให้มีการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นเพื่อปรับประยุกต์องค์ความรู้ นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนสาหรับ
พัฒนาประชาชนในชุมชนพื้นที่ให้เป็น people 4.0 โดยปลูกจิตสานึกแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนให้
เกิดจิตสานึกรักษ์บ้านเกิด เพื่อให้เกิด social movement อย่างแท้จริงและสร้างต้นแบบ “ระบบนิเวศสี
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เขียว” สาหรับขยายผลไปสู่ชมุ ชน-สังคมที่ยั่งยืน ผลักดันให้ 3 จังหวัดเป็น smart city นาร่อง smart
Thailand ตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
9 และพระปฐมบรมราชโองการอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ที่มีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวพระราชดาริต่างๆในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันนาไปสู่ Smart destination เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจแบ่งปัน แนวทาง zero waste และ bio-circular green
economy (BCG economy) ต่อไป
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2556-2560
RMUTTO Green University ส่งต่อมาสู่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย RMUTTO change พ.ศ. 2563-2565
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2580 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่
ชัดเจนอย่างต่อเนื่องที่จะเติบโตและขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายใต้ระบบ
นิเวศสีเขียว และเพื่อการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยต่อไปข้างหน้าตามกระแสโลกาภิวัตน์ แผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในช่วง พ.ศ. 2566-2570 จะเป็นช่วงปีแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ และปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว (RMUTTO Innovation Driven) สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)
ในฐานะขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านวิจัยและบริการวิชาการ จึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
แบบบูรณาการในด้านกาลังคน งบประมาณ และสิ่งอานวยความสะดวก ภายใต้กรอบการวิจัย “ระบบนิเวศสี
เขียว (Green Ecosystem)” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างต้นแบบ Green Ecosystem สาหรับยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มอาชีพทางเลือก โดยการพัฒนากาลังคนในทุกมิติ และประยุกต์นวัตกรรมพร้อมใช้ เพื่อ
เป็นต้นแบบนิเวศสีเขียว ผ่านกระบวนการความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิด social movement ตามแผนที่
สาหรับการสร้าง/พัฒนาระบบนิเวศสีเขียว อย่างยั่งยืนและขยายผลสู่ความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมต่อไปด้วยนวัตกรรมดิจิตอล อัตโนมัติ และหรือปัญญาประดิษฐ์ในยุค New normal จากระดับชุมชน
smart living-smart community ไปสู่ smart city-smart destination-smart Thailand
2.

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยใช้ฐานองค์ความรู้และ
โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับ ระบบนิเวศสี
เขียว หรือ Green Ecosystem มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาคนให้มี
ความพร้อมและความเข้มแข็งในยุคผสมผสานกับดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ เพอเป็นนวัตกรรมทางเลือกให้
ประชาคม เกิดระบบการตลาดและการค้าที่เป็นธรรม ส่งเสริม ชุมชนให้ยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.

ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 เป้าหมายของแผนงาน
1. เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือทาให้เกิดแผนความร่วมมือ และแผนที่การพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
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2. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน Green ecosystem ต้นแบบที่พร้อมขยายผลเพื่อพัฒนา
ในมิติต่างๆ
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในเชิงรักษ์โลก
4. เพื่อสร้างฐานและส่งเสริมองค์ความรู้เชิงประยุกต์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ที่มี
อยู่ให้ปรากฏและสามารถใช้ได้ในเชิงประจักษ์
3.2 กรอบการวิจัยและโจทย์ที่ให้ความสาคัญ
กรอบการวิจัย
Green
Ecosystem
Model: Green
University

โจทย์*

เป้าหมาย

การพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างพื้นฐานที่ 1)
ผ่านกระบวนการ
1) สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิจัย 2)
ต่างสังกัด
2) สร้างหรือพัฒนาแผนที่ระยะ 3 ปีที่ 3)
สาหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
4)
3) พัฒนาผู้ประกอบการที่สร้างรายได้ผ่าน
ทาง Green Ecosystem
5)
6)
7)

Green
Ecosystem
Model: Green
Community

การพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้าง
พื้นฐานที่ผ่านกระบวนการ
1) สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
นักวิจัยต่างสังกัด
2) สร้างหรือพัฒนาแผนที่ระยะ 3 ปี
สาหรับการพัฒนาชุมชนให้เป็น
ชุมชนสีเขียว
3) พัฒนาผู้ประกอบการที่สร้างรายได้
ผ่านทาง Green Ecosystem

1)
2)
3)
4)

เกิดการวิจัยแบบบูรณาการข้าม
ศาสตร์องค์ความรู้
เกิดแผนที่การพัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียวที่ยั่งยืน
ลดค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม
ประจาวันอย่างน้อยร้อยละ 10
มี upskill/reskill/สร้าง new
skill อย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
ผู้ใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย
มีผู้ประกอบการหรือ
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 2 ราย
มีผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทาง
Green Ecosystem อย่างน้อย 2
ชิ้น
มีแนวทางการสร้างตลาดและ
วิสาหกิจชุมชนด้าน Green
Ecosystem
เกิดการวิจัยแบบบูรณา
การข้ามศาสตร์องค์ความรู้
เกิดแผนที่การพัฒนาชุม
ชมสีเขียวที่ยั่งยืน
ลดค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม
ประจาวันอย่างน้อยร้อย
ละ 10
มี upskill/reskill/สร้าง
new skill อย่างน้อยร้อย
ละ 10 ของผู้ใช้ประโยชน์
ในกลุ่มเป้าหมาย
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กรอบการวิจัย

โจทย์*

เป้าหมาย

5) มีผู้ประกอบการหรือ
ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ราย
6) มีผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริการทาง Green
Ecosystem อย่างน้อย 2
ชิ้น
7) มีแนวทางการสร้างตลาด
และวิสาหกิจชุมชนด้าน
Green Ecosystem
หมายเหตุ: * โครงการต้องดาเนินโครงการตามโจทย์วิจัยทั้งหมด หากเป็นโครงการเดี่ยว ต้องเป็น
โครงการที่นาทุนเดิมที่มีมาร้อยเรียงจนได้ผลงานที่จะส่งมอบ (ตามรายละเอียดในข้อ 5) ครบถ้วน
4.

หลักการและกรอบแนวคิดการดาเนินงาน

.
หลักการดาเนินงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “ระบบนิเวศสีเขียว” ตั้งอยู่บนฐานของการทางานบูรณา
การข้ามศาสตร์เพื่อริเริ่มความร่วมมือ ร่วมกันพัฒนาแผนที่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Phase 1: Engage) สร้าง
ความหมายและคุณค่า (Phase 2: Enrich) และหนุนนาการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Phase 3:
Enhance) โดยมีกรอบแนวคิดการดาเนินงานใน 2 ส่วนคือ ส่วนนโยบาย และส่วนผู้ปฏิบัติ
1. ส่วนนโยบาย กลุ่มนักวิจัยที่บูรณาการข้ามศาสตร์องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิ จัยภายใน
มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนานโยบายด้าน Green Ecosystem จากฐานข้อมูลที่
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เกี่ยวข้อง โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างแผนที่การพัฒนาภายใต้นโยบาย และสร้างแผนที่
สาหรับพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวความความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัด
2. ส่วนผู้ปฏิบัติ เป็นการรวบรวมสิ่งที่จับต้องไม่ได้และจับต้องได้ทาง Green Ecosystem เข้า
กับภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ภาคีความร่วมมือ ที่สามารถขยายผลการวิจัยที่ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบเชิง Green Ecosystem เป็นที่ประจักษ์โดดเด่นเป็นวงกว้างทั้งในเชิงความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนากาลังคนที่สามารถขับเคลื่อน Green Ecosystem ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง การพัฒนา
และประยุกต์นวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อสร้างต้นแบบระบบนิเวศสีเขียวในด้านต่างๆ
ที่มีผลกระทบสูงต่อ
มหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก การสร้างตลาดเพื่อสร้างพื้นที่สาหรับเป็น
ฐานเศรษฐกิจและสังคมที่มี Green Ecosystem เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนปลายน้าโดยเฉพาะ
การตลาดที่มุ่งเน้น Local enterprises
ในกรณีที่นักวิจัยต้องการเสนอโครงการเดี่ยวเพื่อขอทุนวิจัยนั้น นักวิจัยต้องอธิบายแผนการ/แนวทาง
ทารเชื่อมโยงตามหลักการและกรอบแนวคิดการดาเนินงานในรูปแบบเดียวกับชุดโครงการ โดยระบุให้ชัดเจน
ถึง 3 ประเด็นต่อไปนี้ให้ชัดเจนคือ (1) ทุนเดิมที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต้นสังกัดมี (2) ช่องว่างหรือ gap ที่ยัง
ไม่ได้รับการเชื่อมโยง และ (3) ขอบเขตการดาเนินการที่เชื่อมโยงระหว่างทุนเดิมที่มีกับช่องว่างของงานวิจัย
โดยร้อยเรียงเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ชัดเจนและสามารถสรุปผลงานส่งมอบได้ครบถ้วนตามความ
ต้องการ
5.

ผลงานที่จะส่งมอบ
5.1 หลักฐานความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และ/หรือ ระหว่างหน่วยงาน
5.2 แผนที่การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568) ผ่านความ
ร่วมมือในข้อ 5.1
5.3 มี upskill/reskill/สร้าง new skill อย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้ใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย
5.4 นวัตกรรมพร้อมใช้ สาหรับ Green University Model หรือ Green University Model อย่าง
น้อยจานวน 2 ชิ้นงาน ที่อยู่ใน SRL/TRL สูงขึ้นอย่างน้อย 1 ขั้น
5.5 ผู้ประกอบการรายใหม่หรือการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่อย่างน้อยจานวน 2 ราย
5.6 แผนและผลการส่งเสริมผู้ประกอบการทาง Green Ecosystem ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/
หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.7 แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจทาง Green Ecosystem และแนวทางการจัดการเพื่อสร้าง
ความมั่นคง
5.8 อื่นๆ หากนักวิจัยสามารเพิ่มเติมได้ เช่น องค์ความรู้ใหม่ ผลงานที่พิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ
(โปรดระบุ) การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

6. กรอบงบประมาณและระยะเวลา
6.1 การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อชุด
โครงการต่อปีงบประมาณ และไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
โครงการวิจัย และอ้างอิงหลักเกณฑ์ตามผู้สนับสนุนทุน หากไม่มีการระบุจากผู้สนับสนุนทุนให้เป็นไปตาม

5

สถาบัน วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กรอบงบประมาณด้านล่างและระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550 ตามลาดับ
การตั้งงบประมาณวิจัยจาเป็นต้องมีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามแบบฟอร์มการแตก
ตัวคูณ โดยนักวิจัยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และไม่มีการสนับสนุนการซื้อหรือซ่อมครุภัณฑ์ งบประมาณ
ดาเนินงานไม่สามารถเบิกจ่ายข้ามหมวดได้ และต้องไม่มีความซ้าซ้อนกัน ประกอบด้วย
1) ค่าจ้าง หมายถึงค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เมื่อจาเป็นต้องปรับลดงบประมาณ งบประมาณส่วนนี้จะ
ถูกพิจารณาปรับลดเป็นหมวดแรก
2) ค่าวัสดุ ต้องเป็นวัสดุที่เมื่อรวมกันแล้วไม่สามารถประกอบเป็นครุภัณฑ์หรืออาคารได้
3) ค่าใช้สอย ไม่สนับสนุนให้มีการจ้างเหมาเก็บและจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมู ลหากไม่มีความจาเป็น
และไม่สนับสนุนงบประมาณ 2 ประเด็นนี้พร้อมกัน
อนึ่งการตั้งงบประมาณอาจมีการปรับลดตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความ
จาเป็นและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
6.2 ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566
โดยการดาเนินงานควรแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ 50 ตามแผนดาเนินการภายในการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1
7. คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนวิจัย
7.1 เป็นทุนระดับคณะ/สถาบัน ผู้มีสิทธิ์ขอทุนคือ นักวิจัยที่ เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
7.2 คณะ/สถาบันที่สนใจสามารถเสนอข้อเสนอได้ไม่เกิน 1 ชุดโครงการ และไม่เกิน 3 โครงการเดี่ยว
7.3 หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยที่มีสิทธิเสนอขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1) หัวหน้าโครงการสามารถปฏิบัติการและควบคุมการทาวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
รวมทั้งสามารถดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
2) หัวหน้าโครงการมิได้มีข้อเสนอโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาเกิน 2 โครงการ
3) หัวหน้าโครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการไม่เกิน 3 โครงการ
4) หัวหน้าโครงการและนักวิจัยต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่างๆ ของโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5) ผู้วิจัยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้ านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัย ใน
ข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภาพความพร้อมด้านประสบการณ์และวุฒิการศึกษาตรง
กับส่วนที่ศึกษาวิจัย
6) ผู้วิจัยเป็นผู้จริยธรรมตามจรรยาบรรณนักวิจัย
7.4 โครงการหรือชุดโครงการมีตัวชี้วัดเชิงคุณค่าและข้อมูลที่สะท้อนความสาเร็จของผลผลิตและ
ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
8. แนวทางการจัดการ
แนวทางการบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรมที่โปรงใส มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุดโดยยึดผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสามารถขยายผลไปยังระดับประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ อววน. เป็นหลัก สวพ. จึงวางแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยดัง นี้
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8.1 เปิดรับข้อเสนอโครงการให้ทราบโดยทั่วกันโดยการประกาศ และให้รายละเอียดที่ครบถ้วนและมี
ช่วงเวลาให้หน่วยงานต้นสังกัดได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
8.2 เมื่อได้รับข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวพ. จะสรุปเป็นภาพรวมและพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้นโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเชิญนักวิจัยที่ข้อเสนอโครงการผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยและได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์
9. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
9.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยอธิการบดี
พิจารณาดังต่อไปนี้
1) ข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ประกาศไว้
2) มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกรอบวิจัยที่
ประกาศทุน
3) หน่วยงานต้นสังกัดและผู้รับผิดชอบมีความรู้และประสบการณ์ใ นการบริหารจัดการงานวิจัย
ดาเนินงานวิจัย และคาดว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4) มีทุนการทางานเดิมในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่ และชุมชนท้องถิ่ น และ/หรือนโยบาย
การขับเคลื่อนการงานในลักษณะนี้
9.2 การพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการโดยละเอียด สถาบันวิจัย และพัฒนาได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอ
ชุดโครงการแบบ Dialogue forum ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาคัญ และผู้ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย
เพื่อพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณผ่านเกณฑ์การพิจารณา
เบื้องต้นมาแล้ว และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ได้แก่
1) เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงได้จริง
2) ประเด็นโจทย์การวิจัยและเนื้อหาโครงการวิจัย
3)กระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์
4) การเชื่อมโยงระหว่างชุดโครงการเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายใหญ่
5) กระบวนการและกลไกความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย
6) ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้บริหารชุดโครงการ
7) ความชัดเจนของ output และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย
8) โอกาสประสบความสาเร็จของชุดโครงการ
ทั้งนี้โครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเมื่อ
1. โครงการที่มีการสะท้อนความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีผู้ใช้งานในระดับต่างๆ โดยมี
ความร่วมมือในรูปแบบของงบประมาณหรือการสนับสนุนอื่นๆ (ต้องมีเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือรับรองที่
ลงนามชัดเจน)

7
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2. มีการเชื่อมโยงให้เกิด outcome ที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ชัดเจนในระยะ
ยาว ในด้าน creative economy ที่ผสมผสานกับ Green university model และ/หรือ Green
community model เช่น ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประสบการณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
10.

กาหนดการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
กิจกรรม
ประกาศกรอบวิจัยและชี้แจงกรอบวิจัย

เวลา
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ ผ่านระบบ DRMS

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ ผ่านระบบ DRMS โดย
หน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอชุดโครงการผ่าน
ระบบ e-manage

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.
และหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอชุด
โครงการผ่านระบบ e-manage ภายในวันที่ 19
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (สาหรับโครงการที่ผ่าน
การคัดเลือกเบื้องต้น)
ปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ (รอบฉบับสมบูรณ์)
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
พิจารณาข้อเสนอโครงการชุดโดยละเอียดโดย
วันที่ 3-14 กันยายน พ.ศ. 2564
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
*หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

11.การส่งข้อเสนอโครงการชุด
11.1 ประกาศทุนวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่านเวปไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (Department Research Management System: DRMS) ที่
http://rmutto.drms.in.th/HomeSite และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาตาม QR code ด้านล่าง
11.2 นักวิจัยที่สนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการที่ https://ird.rmutto.ac.th/
หรือ QR code ด้านล่าง
11.3 ผู้เสนอโครงการสามารถยื่นเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS โดยแนบสกุล file word และ
pdf ตามแบบฟอร์มระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.
11.4 หน่วยงานต้นสังกัดหัวหน้าโครงการส่งหนังสือรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ emanage ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น
11.5 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียด
ครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทาการรับรองข้อเสนอชุด
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โครงการวิจัยภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 11.4 โดยเรียงลาดับโครงการจากจากความสาคัญ
มากสุดไปน้อยสุดและหากว่าพ้นกาหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
เอกสารตัวจริงที่จาเป็นต้องส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย
1) หนังสือนาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่หน่วยงานรับรองและ
เรียงลาดับความสาคัญของโครงการที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแล้ว จานวน 1 ชุด
2) ข้อเสนอโครงการฉบับจริง
พร้อมเอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณาของแต่ละโครงการ จานวน 3 ชุด
12 การแจ้งผลการพิจารณา
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นเสนอขอทุนชุดโครงการวิจัย ทราบทาง
เวปไซต์: https://ird.rmutto.ac.th/ และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าโครงการ ภายในวันที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการที่ทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยและได้ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และสถาบันวิจัยและพัฒนาจะประกาศผลการพิจารณาโดย
ละเอียด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ท่านสามารถถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปุญณชา สุริยะสาร ทางโทรศัพท์หมายเลข 033-136099
ต่อ 1187 ในวันและเวลาราชการหรือที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: punnacha_su@rmutto.ac.th
อนึ่งผลการพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการภายในแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ. นิยามประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทุนเดิม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการขอทุนสนับสนุนการวิจัย โดยอาจเป็นการกระทาหรือกิจกรรม
ใดๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่กาลังจะขอการสนับสนุนงบประมาณ เช่ น มีห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือวิจัยในด้านนี้ ต้องการต่อยอดงานวิจัยลักษณะดังกล่าวที่เคยได้รับการสนับสนุนหรืออยู่ในระหว่าง
การสนับสนุนเพื่อขยายผลเพิ่ม เคยร่วมมือกับนักวิจัยภายนอดทางานวิจัยเป็ นทีมใน issue นี้มาก่อน มี
เครือข่ายนักวิจัยที่มีความถนัด/มีเครื่องมือที่ต้องใช้ มีชุมชนหรือบริษัทเอกชนที่สนใจงานกลุ่มนี้ เป็นต้น
หลักฐานความร่วมมือ หมายถึง ภาพถ่าย เอกสารลงนาม หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงเป็นหลักฐานใน
เชิงประจักษ์ชัดเจนว่าเคยม หรืออยู่ระหว่างการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับพันธมิตร

(ดร. อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช )
รักษาราชการแทน รองอธิการบดี

