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การประกาศรับสมัคร  

ทุนวิจัยตอยอดองคความรู เพื่อผลิตผลงานวิจัย / องคความรู / นวัตกรรม  

ที่นําไปใชประโยชน ถายทอดผลงาน เพือ่การขับเคลื่อนพัฒนาทองถ่ิน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ภายใต โครงการสนับสนุนทุนวิจัย HANDS-ON ประจําปงบประมาณ 2562 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยพ้ืนฐานวาเปนสิ่ง

สําคัญนําไปสูการสรางองคความรูใหม เทคโนโลยีใหม ใหมีการตอยอดผลงานวิจัยเช่ือมโยงระหวางองคความรูพ้ืนฐานไปสูการใช

ประโยชนจะทําใหผลงานวิจัยมีคุณคาและนําไปสูการขับเคลื่อนประเทศดวยงารนวิจัยและนวัตกรรม ท้ังน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไดสนับสนุนทุนวิจัยพ้ืนฐานต้ังแตระดับนักวิจัยรุนใหม นักวิจัยรุนกลาง ต้ังแตป 2557 เปนตนมา เพ่ือใหมีการสั่งสมองคความรูท่ี

พรอมจะพัฒนาตอยอดงานวิจยัใหเกิดประโยชนในหลากหลายมิติ โดยมุงหมายวานักวิจัยท่ีเคยรับทุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในระดับนักวิจัยรุนกลางข้ึนไปจะเปนนักวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานในการสรางองคความรูและมีศักยภาพในการตอยอดผลงานวิจัยสูการ

นําไปใชประโยชนได 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการตอยอดองคความรูเพ่ือผลิตผลงานวิจัย/องคความรู/นวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนถายทอดผลงานเพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาทองถ่ินโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึง

สนับสนุนทุนวิจัยแกนักวิจัยท่ีเคยไดรับทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพและตอยอดผลงานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน 

 

2. ขอบเขตงานวิจัย 

โจทยวิจัยตองเปนการนําผลงานวิจัยท่ีเกิดจากงานวิจัยพ้ืนฐานมาวิจัยตอยอดความรูไปสูผลงานวิจัย / องคความรู / 

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนถายทอดผลงานเพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาทองถ่ินโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยสามารถระบุ

ผูท่ีจะนําผลงานไปใชประโยชนอยางชัดเจน ดังกรอบวิจัยตามมิติพ้ืนท่ี ดังน้ี 

2.1 ขอบเขตงานวิจัย  

2.1.1 พ้ืนท่ีเชียงใหม  

- งานวิจัยพัฒนาศักยภาพชุมชน 

- งานวิจัยดานระบบราง 

- งานวิจัยดานแมคคาทรอนิกสและออโตเมช่ัน 

- งานวิจัยดานภัยพิบัติ 

- งานวิจัยดานพลังงานสะอาด 

- งานวิจัยดานบริหารธุรกิจ 

- งานวิจัยดานวัสดุเซรามิกและคอมโพสิต 
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- งานวิจัยดานวัสดุและกระบวนการผลิต / งานวิจัยดานวัสดุศาสตร 

- งานวิจัยดานวัสดุชีวภาพและสารผลิตภัณฑธรรมชาติ 

- งานวิจัยดานพัฒนาชาอินทรีย 

- งานวิจัยดานอัญมณีและโลหะในงานเคร่ืองประดับ 

- งานวิจัยดานแผนดินไหว 

- งานวิจัยดานทรัพยากรและพลังงาน 

2.1.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

- งานวิจัยดานวิจัยสนามไฟฟาประยุตในงานดานพลังงานสิ่งแวดลอมและอาหาร 

- งานวิจัยดานเทคโนโลยีและสหวิทยการบูรณาการ 

2.2 ขอบเขตงานวิจัย พ้ืนท่ีเชียงราย 

- งานวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน 

- งานวิจัยดานกระเจี๊ยบแดง 

2.3 ขอบเขตงานวิจัย พ้ืนท่ีลําปาง / สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

- งานวิจัยดานอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือบมเพาะผูประกอบการ 

- งานวิจัยดานการสงเสริมความเช่ียวชาญเฉพาะทางดานเกษตรอุตสาหกรรม 

- งานวิจัยดานพันธุกรรมพืช 

- งานวิจัยดานศัตรูพืชวิถีชีวภาพ 

- งานวิจัยดานเคมีเพ่ือการเกษตร 

- งานวิจัยดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 

2.4 ขอบเขตงานวิจัย พ้ืนท่ีนาน 

- งานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม 

- งานวิจัยดานเกษตรอัจฉริยะ 

- งานวิจัยดานการบริหารการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม 

2.5 ขอบเขตงานวิจัย พ้ืนท่ีพิษณุโลก  

- งานวิจัยดานขาวปลอดภัย / เกษตรปลอดภัย 

- งานวิจัยดานการเลี้ยงไกไขปลออดภัย 

- งานวิจัยดานการพัฒนาเคร่ืองกําจัดแมลงในขาวสารโดยใชความรอนจากรังสีอินฟาเรด 

- งานวิจัยดานการควบคุมความช่ืนในดินสําหรับโรงเรือนเมลอน 

2.6 ขอบเขตงานวิจัย พ้ืนท่ีตาก 

- งานวิจัยดานอุตสาหกรรมเปาหมายและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/การตลาดและการคาชายแดน 

- งานวิจัยดานคณิตศาสตรและสถิติ 

- งานวิจัยดานพลังงานแสงอาทิตยและไฟฟาพลังงานนํ้าตก 

- งานวิจัยดานการถายเทความรอนและพลังงานทดแทน 
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3. หลักเกณฑและเง่ือนไข 

3.1 ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 

1) เปนโครงการวิจัยท่ีเกิดจากการตอยอดจากองคความรูพ้ืนฐานของผูเสนอโครงการในเชิงการนําไปใชประโยชน

อยางชัดเจน 

2) เปนโครงการท่ีบูรณาการตลอดท้ังหวงโซ (Network Value Chain) : ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า  

3) ผลงานจากทุนวิจัยน้ี ไดแก การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในดานตางๆ เพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาทองถ่ินโดย

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 

ตัวอยางโครงการ 

ชุดโครงการวิจัย การสรางมูลคาเพ่ิมจากผลไมปลอดภัย ไดแก กลวย มะมวง สับปะรด โดยการใชเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมคุณภาพชีวิต และผลตอบแทนท่ีเปนธรรมแกเกษตรกร โดยการสรางแรงจูงใจ

ใหกับผูบริโภค รวมท้ังสรางองคความรู และการยอมรับการทําเกษตรปลอดภัย สงเสริมการแปรรูปผลผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคา

ใหกับสินคาไมผลปลอดภัย ไดแก กลวย มะมวง สับปะรด ตลอดระบบหวงโซคุณคา เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีบาน

แมข้ีมูก ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

ตัวอยาง ประเด็นวิจัย 

- ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาวิธีการผลิต / เทคโนโลยี นวัตกรรม ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี/เกษตรกร เชน การปลูก การ

เก็บเก่ียว กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว ลดการสูญเสียและความเสียหายจากกระบวนการผลิต และการเก็บ

เก่ียว รวมถึงการแปรรูปผลไมปลอดภัย ไดแก กลวย มะมวง สับปะรด เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑทาง

การเกษตร 

- ประเด็นท่ี 2 การสรางชุมชนตนแบบการปลูกไมผลปลอดภัย การขยายผลความรู และวิธีการผลิตสูเกษตรกร

รายใหม 

- ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิต “ไมผลปลอดภัย” ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี / 

เกษตรกร สรางระบลเฝาระวังอยางมีสวนรวมโดยผูผลิต ผูบริโภค และตลาดคาปลีกสมัยใหม (Modern 

Trade)  

- ประเด็นท่ี 4 การพัฒนาระบบขอมูล “ไมผลปลอดภัย” ท่ีเปนปจจุบัน / เช่ือถือได / ตัดสินใจได 

- ประเด็นท่ี 5 การบริหารจัดการ และขยายผลสินคาไมผลปลอดภัย เพ่ือเขาสูเชิงพานิชย เชน การสรางเสนทาง

การตลาดสําหรับสินคา “ไมผลปลอดภัย” การสรางแรงจูงใจในการบริโภคสินคา “ไมผลปลอดภัย” เพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิม และมีรายไดสูงกวาสถานการณปจจุบัน 

- ประเด็นท่ี 6 การบริหารจัดการกลุมผูปลูกไมผลปลอดภัย และกลุมผูแปรรูป การพัฒนาระบบบัญชี การบริหาร

จัดการดานการตลาด 
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ตัวอยางเปาหมาย รูปแบบ กลไก และกระบวนการท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาระบบเกษตรไมผล

ปลอดภัย และตลาดปลอดภัยแบบครบวงจร เปนตนแบบสรางอาชีพมั่นคงท่ีอยูรวมกับปาได 

 

 

 
ตัวอยาง ประเด็น “ผลไม

ปลอดภัย” การสราง

มูลคาเพ่ิมจากไมผลปลอดภัย 

เชน กลวย มะมวง สับปะรด 

โดยการใชเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

วิธีการผลิต / เทคโนโลยี

นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ี / เกษตรกรลดการ

สูญเสียและความเสียหายจาก

กระบวนการผลิตและการเก็บ

เกี่ยว รวมถึงการแปรรูป 

การพัฒนาระบบตรวจสอบ 

รับรองมาตรฐานการผลิต 

“ไมผลปลอดภัย” ท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี/เกษตรกร 

สรางระบบเฝาระวังอยาง 

การบริหารจัดการ และ

ขยายผลสินคาผลไม

ปลอดภัย ไดแก กลวย 

มะมวง สับปะรด เพ่ือเขาสู

เชิงพานิชย 

** กรอบแนวคิดการวิจัยบูรณาการตลอดท้ังหวงโซ Network Value Chain ** 

 

3.2 คุณสมบัติของผูเสนอโครงการ 

1) เปนอาจารยประจําสังกัด มทร.ลานนา ท่ีเคยไดรับทุนวิจัยพ้ืนฐาน ท่ีไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัย                  

และพัฒนา 

2) เปนผูมีศักยภาพในการเช่ือมโยงและตอยอดองคความรูดานวิชาการเพ่ือผลิตผลงานวิจัย / องคความรู /

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน ถายทอดผลงาน เพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาทองถ่ิน โดยบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

3.3 การเผยแพรผลงาน  

1) ผูรับทุนตองนําผลงานวิจัย / องคความรู / นวัตกรรม นําไปถายทอดผลงานเพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาทองถ่ิน

โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือนําผลงานไปเผยแพรบริการวิชาการสูชุมชน / สถานประกอบการ 

เพ่ือการนําไปใชประโยชน เปนตน โดยมีหลักฐานและหนังสือรับรองจากผูนําชุมชน / ผูประกอบการวาไดรับ

ประโยชนจริง แบบเปนลายลักษณอักษร 

2) รับทุนตองผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดยผลรวมคาคะแนนการเผยแพร

ผลงานวิชาการ / ผลงานสรางสรรค ไมตํ่ากวา 0.2 รูปแบบ ดังน้ี 

2.1) การเผยแพรผลงานวิชาการ  

ก. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการ ระดับชาติ (0.20) 

ข. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการ ระดับนานาชาติ (0.40) 

ค. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ ท่ีไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า
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ง. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี

ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80) 

จ. ลงตีพิมพวารสารวิชาการ ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (0.60) 

ฉ. ลงตีพิมพวารสารวิชาการ ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (0.80) 

ช. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ 

(ISI หรือ SCOPUS) ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ (1.00) 

2.2) การเผยแพรผลงานสรางสรรค 

ก. ผลงานสรางสรรคเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Online (0.20) 

ข. ผลงานสรางสรรคเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) 

ค. ผลงานสรางสรรคเผยแพรในระดับชาติ (0.60) 

ง. ผลงานสรางสรรคเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80) 

จ. ผลงานสรางสรรคเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ (1.00) 

 

4. งบประมาณและระยะเวลาดําเนินการ 

วงเงินงบประมาณ 50,000 บาทตอทุน  

โดยพิจารณาสนับสนุนจํานวน 36 ทุน แบงไดดังน้ี 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร : 10 ทุน (เชียงใหม, เชียงราย,ลําปาง, นาน, ตาก, พิษณุโลก) 

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร : 8 ทุน (เชียงใหม, ลําปาง, นาน, ตาก, พิษณุโลก) 

3) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร : 10 ทุน (เชียงใหม, เชียงราย,ลําปาง, นาน, ตาก, พิษณุโลก) 

4) คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร : 4 ทุน (เชียงใหม, ตาก) 

5) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร : 2 ทุน 

6) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ : 2 ทุน 

หมายเหตุ สัดสวนจํานวนอาจารยอางอิงตามสัดสวนตามคณะ/พ้ืนท่ี อางอิงจากระบบฐานขอมูลกลาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา (https://datacenter.rmutl.ac.th) 

 

5. การประเมินขอเสนอโครงการ 

5.1 การประเมินขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือจัดสรรทุน จะศึกษารายละเอียดขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือประเมินความ

เหมาะสม ความเปนไปได ท้ังในดานวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ โดยคณะกรรมการประเมิน มีหลักเกณฑ

การคัดกรองขอเสนอโครงการเบื้องตน ดังน้ี 

1) ขอเสนอโครงการ ท่ีมีหัวหนาโครงการเปนผูท่ีมีประวัติบกพรองดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ขอเสนอ

โครงการน้ันจะไมไดรับการพิจารณา 

2) ขอเสนอโครงการท่ีไมมีนักศึกษารวมในโครงการ ขอเสนอโครงการน้ันจะไมไดรับการพิจารณา 
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5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการท่ีไดรับทุนแตละโครงการ เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานกับ

เปาหมายของโครงการ รวมท้ังตรวจสอบการใชจายเงินของแตละโครงการ โดยคณะกรรมการและท่ีปรึกษาโครงการฯ มีการ

ดําเนินการในรูปแบบตอไปน้ี 

1) หัวหนาโครงการผูรับทุนตองรายงานความกาวหนาการดาเนินงานโครงการตอคณะกรรมการและท่ีปรึกษา

โครงการฯ จํานวน 1 คร้ัง/เดือน จนกวาจะปดโครงการ (ผานทางเว็บไซต) กําหนดสงรายงานไมเกินวันสุดทาย

ของเดือน) 

2) ไมอนุญาตใหหัวหนาโครงการผูรับทุนเปลี่ยนแปลงประเภททุนวิจัย 

3) ในกรณีท่ีโครงการได เสนอเร่ืองปดโครงการไปแลว แตยังไมไดสงหลักฐานการเผยแพรผลงานให กับ

คณะกรรมการโครงการฯ หากไดรับหลักฐานการเผยแพรผลงานมาแลวใหดําเนินการจัดสงใหกับสถาบันวิจัย

และพัฒนา จาํนวน 1 ฉบับ ภายใน 30 วัน 

ท้ังน้ี ผลการพิจารณาเปนประการใด ใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

6. การสมัครและกําหนดเวลาเสนอโครงการ 

ผูสนใจสามารถ Download แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน ท่ี http://rdi.rmutl.ac.th และดําเนินการ ดังน้ี 

1. แบบเสนอโครงการวิจัย ซึ่งประกอบดวยขอเสนอโครงการวิจัยซี่งเปนสวนตอยอดโดยอางอิงจากโครงการวิจัย

พ้ืนฐานเดิม และแบบฟอรมการใชประโยชนจากงานวิจัย สงเอกสารฉบับจริงถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บไวเปน

หลักฐาน จํานวน 1 ฉบับ 

2. สงใบสมัครขอรับทุนในรูปแบบ PDF file ผานเว็บไซต (https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php) 

3. สงใบสมัครขอรับทุน มาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามท่ีอยูดานลาง 

 

7. การจาหนาซอง 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (โครงการสนับสนุนทุนวิจัย HANDS-ON ปงบประมาณ 2562) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 98 หมู 8 ตําบลปาปอง  

 อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220  

สอบถามเพ่ิมเติม  นางสาวณิชกมล โพธ์ิแกว (ผูประสานงานโครงการ)  โทรศัพท 0-5326-6516, 0-5326-6518 ตอ 1006 

E-mail: nichkamol.rdi.rmutl@gmail.com 

 

8. กําหนดการ 

วัน/เดือน/ป กระบวนการ 

หมดเขต 15 พฤษภาคม 2562 ประชาสัมพันธ และเปดรับขอเสนอโครงการ 

15 - 30 พฤษภาคม 2562 ประเมินขอเสนอโครงการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัตินักวิจัย 

- ประเมินขอเสนอโครงการโดยคณะกรรมการ 

5 มิถุนายน 2562 ประกาศผลการพิจารณาขอเสนอโครงการ 

5 - 15 มิถุนายน 2562 จัดทําสัญญารับทุน และโอนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย 

(หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 


