ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี ประจาปี พ.ศ. 2560
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้จัดสรรทุนวิจัยโครงการท้าทายไทยในกลุ่ม
เรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใน
ลักษณะทุนสมทบ (Matching Funds) และให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการทุน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและ
พัฒนาตามโจทย์ของชุมชนในพื้นที่ และตอบสนองการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
2) พัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งต้นน้า กลางน้า และ
ปลายน้ า รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจั ยให้ เกิดประโยชน์กับการปรับการเรียนการสอนและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่จะนาไปสู่การสร้างความโดดเด่น/จุดเน้นของมหาวิทยาลัยในอนาคต 3) พัฒนาระบบพี่เลี้ยง
สนับสนุนที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการทางานวิจัยรับใช้พื้นที่/
สังคมของมหาวิทยาลัย และ 4) สร้างรูปแบบบริหารจัดการทุนวิจัย ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้
งบประมาณของประเทศผ่านการสร้างเงื่อนไขความร่วมมือ
สับปะรดถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศประมาณปีละ 23,000 – 25,000 ล้านบาท
โดยมีผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง และน้าสับปะรด คิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องเป็นอันดับ 1 ของโลก มีส่วน
แบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 50 อุตสาหกรรมสับปะรดนั้นมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและ
ระดับไร่นา กล่าวคือ ในระดับมหภาคสับปะรดเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศ รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานเป็นจานวนมาก เนื่องจากมีกระบวนการ
ผลิตหลายขั้นตอนที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรแทนแรงงานได้ สาหรับในระดับไร่นานั้น อุตสาหกรรมสับปะรดมี
ส่วนสาคัญในการสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตร โดยเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงภาคการผลิตด้านการเกษตร
กับภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นแหล่งรองรับผลผลิตของเกษตรกรปีละ 1.80 – 2.00 ล้านตัน
ของผลผลิตทั้งหมด โดยผลผลิตที่เหลือประมาณร้อยละ 20 ใช้ในการบริโภคสดทั้งภายในประเทศและส่งออก
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสับปะรดอับดับ 1 ของโลก มีเกษตรกรชาวไร่สับปะรดประมาณ 40,000 ครัวเรือน
สามารถผลิตสับปะรดได้มากกว่า 2 ล้านตันต่อปี มีแหล่งเพาะปลูกสับปะรดประมาณ 10 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่สาคัญของไทย มีพื้นที่ปลูกรวม 110,000 ไร่
กระจายอยู่ในพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบ้านคา จานวน 82,160 ไร่ อาเภอสวนผึ้ง จานวน 10,268 ไร่
อาเภอจอมบึง จานวน 3,416 ไร่ และอาเภอปากท่อ จานวน 16,881 ไร่ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปลายปี
พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดทั้งในประเทศและจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากการลดลง
ของราคาสับปะรดซึง่ เป็นผลมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน อาทิ เศรษฐกิจโลกซบเซาและชะลอตัว การแข็งค่าของ
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เงินบาท เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณและราคาของผลิตภัณฑ์สับปะรดส่งออกลดลง และมีแนวโน้มลดต่าลงอย่าง
ต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดสรรทุนดังกล่าวโดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้
โครงการการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรด
จังหวัดราชบุรี โดยการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจะต้องมีประเด็นการทาวิจัยภายใต้
กรอบการวิจัยที่ได้จากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ซึ่งได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่อาเภอบ้านคา อาเภอสวนผึ้ง อาเภอจอมบึง และอาเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี โดยมีการแลกเปลี่ยนความต้องการและปัญหาที่ประสบในพื้นที่เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจสับปะรดจังหวัด
ราชบุรี ซึ่งเป็นผลผลิตของท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมานาน เนื่องจากสับปะรดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ มีสีเหลืองสวย
มีกลิ่นหอม รสชาติหวานฉ่า ไม่กัดลิ้น ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้ปลูกแบบพื้นที่ขยาย โดยผลผลิตสับปะรด
ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ส่งเข้าโรงงานแปรรูป ที่เหลือร้อยละ 20 ใช้สาหรับบริโภคสด แต่การผลิตสับปะรดของ
จังหวัดราชบุรียังประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ คุณภาพดิ น รสชาติความหวานไม่คงที่ขึ้นอยู่กับอากาศ
โรคเหี่ยวสับปะรด (Pineapple Mealybug Wilt) ต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าสับปะรด ผลผลิตล้นตลาด
ราคาต่า ความไม่เข้มแข็งของเกษตรกร การแปรรูปสับปะรดยัง ทาได้ไม่หลากหลาย การขาดการบูรณาการ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่อ งเที่ยวในพื้นที่ โดยมีผังกรอบการวิจัยและรายละเอียดของกรอบการ
วิจัย ดังนี้
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เกษตรกรชาวไร่สับปะรดจังหวัดราชบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การผลิตสับปะรดจังหวัดราชบุรีมคี ุณภาพดีขึ้น
การพัฒนาคุณภาพการผลิต
สับปะรด
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต
สับปะรด
2. การพัฒนาปัจจัยการผลิต
3. การพัฒนาและรักษาระดับ
ความหวาน
4. การสร้างต้นแบบเชิงบูรณา
การการปลูกสับปะรด
5. การพัฒนาเทคโนโลยีการ
ปลูกสับปะรด
6. การลดต้นทุนการผลิต
7. แนวทางการผลิตสับปะรด
อย่างมีส่วนร่วม

การเพิ่มมูลค่าสับปะรด
1. การแปรรูปสับปะรด
2. การศึกษาอัตลักษณ์ของ
สับปะรด
3. การสร้างมาตรฐานและ
ตราสินค้า
4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษา
ความสด
5. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้กับเกษตรกร
1. การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง
2. การยกระดับเกษตรกรเป็น
smart farmer
3. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
สับปะรด
5. การศึกษาภูมิปัญญาเรื่อง
สับปะรด

ปัญหาเชิงพื้นที่ บริบทชุมชน และบริบทของมหาวิทยาลัย
เป็นฐานในการพัฒนาโดยได้มาจากเวทีประชาคม
กรอบการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.
2561-2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถทางการแข่งขัน
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนี้
1. ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถทางการแข่งขัน
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงาน ทั้ง 4 แนวทาง คือ
1.1 พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน แลเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่น โดยส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ทั้งการผลิตที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เพื่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น
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1.2 ยกระดับการพัฒนาด้ านการเกษตร มีเป้าหมายเป็นเมืองเกษตรสีเขียว และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคเกษตร โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิต ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ในการสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริม smart farmer เพื่อการใช้นวัตกรรมในการ
ผลิ ต ให้ ความรู้ และส่ งเสริ มการใช้ส ารชีว ภาพทดแทนการใช้ส ารเคมีของเกษตรกร พัฒ นาระบบควบคุ ม
คุณภาพภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากผู้ผลิตจนถึงตลาดและผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและการส่งออกสาหรับผลิตภัณฑ์การเกษตรของจังหวัด
1.3 สนับสนุนการศึกษาวิจัย การใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยี การคิดค้นนวัตกรรมที่มีคุณค่า และ
พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต หรือเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ในการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยการร่วมมือกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และกระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้อง
1.4 ด้านการตลาด ดาเนินการเปิดช่องทางการค้ามากขึ้น โดยการแสวงหาความร่วมมือกับ
ภาคการตลาดต่างๆ ในการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็น
เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์สังคมที่บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม นันทนาการ
และการเกษตรสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
จากผังกรอบการวิจัยมีคาอธิบายรายละเอียดของแต่ละประเด็น เป้าหมาย และประเด็ นโจทย์การวิจัย
ย่อย ดังนี้
กรอบการวิจัยที่ 1: การพัฒนาคุณภาพการผลิตสับปะรด
เป้าหมายที่ 1 : มุ่งเน้นการวิจัยที่การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนาปัจจัย
การผลิต การพัฒ นาเทคโนโลยี การผลิต การแก้ปัญหาโรคในสั บปะรด การส่ งเสริมการผลิ ตที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม และเกษตรปลอดภัย รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการการผลิตที่ ช่วยเพิ่มศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี
ประเด็นโจทย์วิจัย :
1.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านการเพิ่มผลผลิตสับปะรด และการอารักขาสับปะรดที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้ง
ข้อมูลชีววิทยา ระบาดวิทยา ของโรคและแมลงศัตรูสับปะรด อาทิ โรคเหี่ยวในสับปะรด เป็นต้น
1.2 การพัฒนาปัจจัยการผลิต อาทิ ดิน น้า ปุ๋ย พันธุ์ เป็นต้น
1.3 การพัฒนาวิธีการเพิ่มความหวานและรักษาระดับความหวานของสับปะรดตลอดห่วงโซ่การผลิต
ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงมือผู้บริโภค
1.4 การหาต้น แบบเชิงบู รณาการในการบริห ารจัดการตลอดห่ ว งโซ่ การผลิ ตของการรวมกลุ่ มทา
สับปะรดแปลงใหญ่แบบครบวงจรในรูปของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต
ได้สับปะรดคุณภาพดีตามที่ตลาดต้องการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในประเด็นต่อไปนี้
1) วิธีการรวมกลุ่มและการจัดการในการรวมกลุ่มเป็นไร่แปลงใหญ่
2) ชนิดและขนาดของเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมกับขนาดของกลุ่มที่มีความจาเป็นต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
3) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชนเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว ตลาดสีเขียว และเกษตรปลอดภัย โดยใช้ความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ของภาค
การเกษตรชุมชน
4) หาองค์ความรู้ในด้านการตลาดเพื่อบริหารจัดการผลผลิตให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
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1.5 การศึกษาเทคโนโลยีการปลูกสับปะรดตามลักษณะพื้นที่เฉพาะจังหวัดราชบุรี (Site Specific
Technology) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.6 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถลดต้นทุน สร้างสรรค์ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดจังหวัดราชบุรี
1.7 การศึกษาต้นทุนการผลิตสับปะรดทุกกระบวนการผลิต
กรอบการวิจัยที่ 2: การสร้างมูลค่าเพิ่มสับปะรด
เป้าหมายที่ 2 : มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชเศรษฐกิจสับปะรดจังหวัดราชบุรี ตลอดห่วงโซ่
การผลิ ต การแปรรู ป ผลิ ตภัณฑ์ การสร้ างตราสิ นค้า การออกแบบผลิ ตภัณฑ์จากสั บปะรดที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานความคิดสร้างสรรค์ สาหรับผลิตภัณฑ์
สับปะรดของจังหวัดราชบุรีที่สามารถปฏิบัติได้จริงในท้องถิ่น
ประเด็นโจทย์วิจัย :
2.1 การแปรรูปสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
2.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสับปะรด
2.3 การแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงวัย และเวชสาอางค์
2.4 การศึกษาอัตลักษณ์ของสับปะรดจังหวัดราชบุรีที่เป็นจุดเด่นและแตกต่างจากสับปะรดของจังหวัด
อื่น ๆ เพื่อนามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดจังหวัดราชบุรี
2.5 การสร้างมาตรฐานและตราสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุ ณภาพของสับปะรด
จังหวัดราชบุรี
2.6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อคงคุณภาพความสดของสับปะรด และ/หรือส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
สับปะรดจังหวัดราชบุรี
2.7 การสร้ างมูล ค่าสั บ ปะรดขั้น ปลายน้าเพื่ อเป็นการกระตุ้น ให้ เกิดอุ ตสาหกรรมต่อเนื่ องต่าง ๆ
ตามมา อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรด
ทั้งระบบในระยะยาว
2.8 การศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับการท่องเที่ยวอื่น ๆ
ภายในพื้นที่
กรอบการวิจัยที่ 3: การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
เป้าหมายที่ 3 : มุ่งเน้นการวิจัยที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ การพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต การ
อนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับสับปะรด การสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็ น
Smart Farmer ที่สอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรแห่งชาติ
ประเด็นโจทย์วิจัย :
3.1 การรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรการผลิตที่มีอยู่แล้วในพื้นที่
3.2 แนวทางการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดเป็น Smart Farmer
3.3 การพัฒนาศู นย์การเรียนรู้สับปะรดต้นแบบเพื่อรวบรวมภูมิปัญญา อนุรักษ์ และถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติ
3.4 การสืบค้นภูมิปัญญาเรื่องสับปะรดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่ออนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริม เผยแพร่
และประยุกต์ใช้
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2. ขอบเขตการดาเนินการ
2.1 กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ : พื้นที่ปลูกสับปะรดในอาเภอบ้านคา อาเภอสวนผึ้ง อาเภอจอมบึง และ
อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
2.2 ระยะเวลา : การดาเนินงาน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
กับมหาวิทยาลัย
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
3.1 คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
1) ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์
อัตราจ้างที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อหรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถปฏิบัติงานและทาการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
2) ต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
3) ต้องไม่ติดค้างทุนอุดหนุนการวิจัยที่ทาสัญญาขอรับทุนกับมหาวิทยาลัย รวมถึงไม่ค้างรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)
4) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน และมี
ความพร้อมที่จะดาเนินการวิจัยให้สาเร็จ
5) สามารถปฏิบัติงานและควบคุม โครงการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน และดาเนินการ
วิจัยให้สาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
3.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1) ต้องมีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยในประกาศฉบับนี้
2) ข้อเสนอโครงการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอต้องไม่ใช้งานวิทยานิพนธ์ และ/หรือไม่
อยู่ในข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น (กรณีที่มีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิม
ต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานเดิมและงานใหม่)
3) ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องมีแผนการวิจัยที่แสดงถึงเป้าหมายหลัก คือ มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
จังหวัดราชบุ รี อัน เนื่ องมาจากผลของการทาวิจัยโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนท้องถิ่น และเป้าหมายรอง
คือมีแผนการนาเสนอผลงานวิจัย บทความวิจัย ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย กลุ่ม 1
4) ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องมีนักวิจัยรุ่นใหม่อยู่ในทีมวิจัย อย่างน้อย 1 คน โดยนักวิจัยรุ่นใหม่
หมายถึง นักวิจัยที่ยังไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่ งทุนภายนอก และ/หรือไม่มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยเชิงพื้นที่
5) ผู้สนใจสามารถส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการได้เพียง 1 โครงการ
เท่านั้น
3.3 งบประมาณโครงการวิจัย
สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 250,000 บาท รวมทุกโครงการไม่เกิน 3,200,000 บาท
(สามล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีการจ่ายเงินทุน จานวน 3 งวด คือ งวดที่ 1: ร้อยละ 40 งวดที่ 2: ร้อยละ
30 และงวดที่ 3: ร้อยละ 30
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3.4 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
1) จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น มายังศูนย์วิจัยเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560
2) สามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th
3) หากพบว่าเอกสารที่น าส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และนาส่งเกินจากเวลาที่
กาหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยคืน
4) โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กาหนด และจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับแก้ จานวน 2 ชุด พร้อมแผ่ น
บันทึกข้อมูล 1 แผ่น มายั งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 18 เมษายน
พ.ศ. 2560
3.5 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
1) ความครบถ้วนของข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบการประกาศรับข้อเสนอโครงการ
2) เป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับความมุ่งหมายของกรอบการวิจัย แต่ละด้าน ขอบเขตเนื้อหา
พร้อมแผนงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดมีความชัดเจน วัดผลการเปลี่ยนแปลงได้จริง
3) มีทุนการทางานเดิมในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
3.6 ปฏิทินการดาเนินงาน
วัน / เดือน / ปี
1 มีนาคม 2560
10-25 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560
18 เมษายน 2560
27-28 เมษายน 2560
1 พฤษภาคม 2560

กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัย
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย (รอบที่ 1)
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับแก้ไข
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว. (รอบที่ 2)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
ลงชื่อ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
การสรางมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตรเพือ่ กระตุนเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชน
สับปะรดจังหวัดราชบุรี

การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการใหเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยและอางอิงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังและตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายการวิจัยที่กําหนด ดังนี้
รายการ
อัตรา
หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
1. งบบุคลากร
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 1. พิจารณาใหตามที่เสนอขอโดยไมเกิน
1.1 คาจางชั่วคราว
ที่ กําหนดจายตามอัตราเงินเดือน
1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย
ขาราชการตามวุฒิการศึกษา คือ
ป.เอก อัตราคาจาง 21,000.- บาท
ป.โท อัตราคาจาง 17,500.- บาท
ป.ตรี อัตราคาจาง 15,000.- บาท
ปวส. อัตราคาจาง 11,500.- บาท
ปวช. อัตราคาจาง 9,400.- บาท
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- ใหเบิกจายคาตอบแทนทั้งคณะ 1. กําหนดคาตอบแทนคณะนักวิจัย
(1) คาตอบแทน
โดยใชระดับตําแหนงของหัวหนา (ไมเกินรอยละ 10 ของวงเงิน
คณะผูวิจัย (ใหระบุตําแหนง โครงการวิจัยเปนเกณฑ ดังนี้
งบประมาณโครงการ ไมรวมงบลงทุน
หรือ ตําแหนงทางวิชาการเพื่อ 1. ศาสตราจารยหรือขาราชการ และคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน) หาก
ประกอบการพิจารณา)
ระดับ 10
คํานวณแลวไมถึง 30,000 บาท ใหขั้น
ไมเกินปละ 200,000 บาท ต่ํา 30,000 บาท และตองไมเกินอัตรา
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย ตามระดับตําแหนงหัวหนาโครงการวิจัย
2. รองศาสตราจารยหรือ
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย ผูบริหาร
ขาราชการ ระดับ 8-9
แผนงานวิจัยสามารถเปนหัวหนา
ไมเกินปละ 150,000 บาท โครงการวิจัยยอยไดเพียงโครงการเดียว
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย เทานั้นและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนคณะ
3. ผูชวยศาสตราจารยหรือ
นักวิจัยทั้ง 2 สถานะ แตรวมแลวตองไม
ขาราชการระดับ 6-7
เกินอัตราตามระดับตําแหนง
ไมเกินปละ 120,000 บาท
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
4. อาจารยหรือขาราชการระดับ
5 ลงมา
ไมเกินปละ 80,000 บาท
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
(2) คาตอบแทนที่
1. กรณีเปนโครงการวิจัย พิจารณา 1. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่
ปรึกษา
ใหไมเกินโครงการละ 2 คน และไม ปรึกษา โดยใหระบุรายละเอียดการให
คําปรึกษา
เกินคนละ 100,000 บาท
2. ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญใน
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย
สาขาวิชาการที่สําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาหไมเกิน 5 คน และ
พิจารณาจาก
ไมเกินคนละ 100,000 บาท
- ประสบการณการทํางาน
- คุณวุฒิ
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รายการ

อัตรา

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
3. กรณีเปนโครงการวิจัย พิจารณาใหไม
เกินโครงการละ 2 คน และไมเกินคนละ
100,000 บาท
4. กรณีเปนแผนงานวิจัย พิจารณาให
ไมเกิน 5 คน และไมเกินคนละ
100,000 บาท
(3) คาตอบแทนการ - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายตามระเบียบ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กระทรวงการคลัง ดังนี้
- วันทําการปกติ ชม.ละ 50 บาท
ไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง
- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท
ไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง
(4) คาตอบแทนผูให - ไมเกินคนละ 100 บาท
- ไมเกินคนละ 100 บาท
ขอมูล (ผูตอบแบบสอบถาม, - กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง - กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง ไมเกิน
ผูใหสัมภาษณ)
ไมเกินคนละ 300 บาท
คนละ 300 บาท
(5) คาตอบแทนกลุม - ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง - ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง
ตัวอยาง
(6) คาตอบแทน
- ใหเปนไปตามระเบียบ
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วิทยากรในการฝกอบรม
กระทรวงการคลัง
ดังนี้
1. วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ ให
จายไมเกิน 600 บาทตอชั่วโมง
2. วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ ให
จายไมเกิน 1,200 บาทตอชั่วโมง
2.2 คาใชสอย
(1) คาใชจายในการ - ใหเปนไปตามระเบียบ
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เดินทางไปราชการ
กระทรวงการคลัง
- ใหระบุรายละเอียดของการเดินทาง เชน
เดินทางจากสถานที่ใดไปสถานที่ใด
ระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง จํานวนครั้ง
ในการเดินทาง และจํานวนคน เปนตน
(2) คาใชจายในการ - ใหเปนไปตามระเบียบ
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สัมมนา/ ฝกอบรม
กระทรวงการคลัง
- จัดสัมมนาไดในกรณีที่สัมมนาเปนสวน
หนึ่งของงานวิจัย
- ใหระบุเหตุผลความจําเปนและ
รายละเอียดการสัมมนา/ฝกอบรม เชน
สถานที่จัดสัมมนา/ฝกอบรม จํานวน
ผูเขารวม เปนตน
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รายการ
(3) คาใชสอยอื่น
(คาจางเหมาบริการ, คาแรง,
เงินประกันสังคม)
2.3 คาวัสดุ

3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ

3.2 คาสิ่งกอสราง

4. คาธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน (ใหหมายรวมถึงคา
สาธารณูปโภคดวย)

อัตรา
หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม
โดยแยกรายการวัสดุเปนประเภท เชน
วัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุ
วิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งรายการวัสดุตอง
มีราคาตอหนวยต่ํากวา 5,000 บาท
ยกเวนวัสดุคอมพิวเตอรตองมีราคาตอ
หนวยต่ํากวา 20,000 บาท
- คาวัสดุวิทยาศาสตร/สารเคมี (ใหแจง
รายละเอียดสิ่งที่ตองการซื้อ โดยใหระบุ
จํานวนที่ตองการและราคาตอหนวย)
- สําหรับคาวัสดุเชื้อเพลิง (คาน้ํามัน)
กําหนดให กม.ละ 4 บาท (โดยใหจัดทํา
รายละเอียดระยะทางที่เดินทาง)
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสมโดย
แยกรายการครุภัณฑเปนประเภท เชน
ครุภัณฑสํานักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เปนตน ซึ่งรายการครุภัณฑตองมีราคาตอ
หนวยสูงกวา 5,000 บาท ยกเวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตองมีราคาตอหนวย
สูงกวา 20,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ
- ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ของครุภัณฑนั้นๆ ดวย เพื่อประกอบการ
พิจารณา
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม ซึ่ง
เปนรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม
ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายไมเกินรอยละ 10 ของงบ
วิจัยไมรวมคาตอบแทนคณะผูวิจัย
ครุภณ
ั ฑ และสิ่งกอสราง
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