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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา 

ภายใตแผนงาน “ใตรมพระบารมี” ประจำป 2566 

ขับเคล่ือนการสรางงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (มทร.ลานนา) ไดสนับสนุนงานตามยุทธศาสตรใตรมพระ

บารมีอยางตอเนื่องรวมเปนระยะเวลา 22  ป โดยการดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินงานของสถานี/ศูนยพัฒนา

โครงการหลวง 39 แหง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป 2 แหง โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่อำเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม พื้นท่ีอำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน และพื้นท่ีจังหวัดนาน ภายใตแผนงานดานวิศวกรรม

พลังงานและส่ิงแวดลอมเพื่องานเกษตรกรรม (Engineering Energy and Environment for Agriculture : 3Es 

for A) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของหนวยงาน ผานกลไกของสวนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการ

หลวงและโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานอธิการบดี ประกอบดวย มทร.ลานนา 6 เขตพื้นท่ี ไดแก เชียงใหม 

เชียงราย นาน ตาก พิษณุโลก และลำปาง โดยกระจายการทำงานตามฐานการใชพื้นที่ (Area Based) และฐาน

การใชเทคโนโลยี (Technology Based) โดยเริ่มดำเนินงานโครงการ ในป 2543 – 2565 มทร.ลานนา ไดมี

หนวยงานวิชาการและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหนวยงานภายนอก อาทิเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยแมโจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

และมูลนิธิโครงการหลวง เปนตน โดยไดรวมกัน ปฏิบัติงานในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงต้ังแตป พ.ศ. 2544 

ถึงปจจุบัน สอดคลองกับแผนกลยุทธและนโยบายพัฒนาดานการวิจัยและสรางนวัตกรรม ที่ตองการการพัฒนา

นักวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัย เทคโนโลยี สิ ่งประดิษฐ และนวัตกรรมที่เปน

ประโยชนตอชุมชน สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู งานวิจัยไปสูการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

โดยจัดเก็บรวบรวมองคความรู ความเชี่ยวชาญอยางเปนระบบ สงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ พัฒนาประชาคมวิจัยใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับระดับประเทศและในระดับสากล โดยมีเปาหมายเพื่อ

สรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and Innovation โดยมีการ

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส รายป รวมกับหนวยงานภาคี เชน มจธ. สวทช. บริการ

วิชาการ แกปญหาใหกับกลุมเปาหมาย เกิดงานวิจัย ฐานขอมูล องคความรู และบริการวิชาการในพื้นท่ีท่ีเปน

แนวทางในการตอยอดงานวิจัยหรือโครงการใหม และแผนการดำเนินงานในป พ.ศ.2566 นี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดมี

การกำหนดกรอบแผนงานที ่สอดคลองกับยุทธศาตรตามแผนแมบทของโครงการหลวงและโครงการตาม

พระราชดำร ิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ที ่ม ุ งส ืบสาน ร ักษา ตอยอด ตามพระราชปณิธารของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีท้ังหมด 6 ดาน ดังนี้  

1. การวิจัยและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูง 

2. การพัฒนาสงเสริมอาชีพและการตลาด 

3. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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4. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีจำเปน 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 

โดยแนวคิดในการดำเนินงานตองสามารถขยายผลสูเกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีได งานวิจัยและ

เทคโนโลยีตองมีตนทุนต่ำ สามารถใชงานไดจริงในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ ตอยอดเปนนวัตกรรมที่เหมาะสม 

มุงเนนการถายทอดองคความรูสูชุมชน ใหมีความรูและอยูอยางมีความสุขโดยใชศาสตรพระราชา และเกิดการบูร

ณาการรวมกับของหนวยงานท้ังมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง และหนวยงานภาคีท่ีมีความเช่ียวชาญ ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กำหนดใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพใหบริการทางวิชาการ ในดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯได

กำหนดไว ดังนี้ 

1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนผลิตบัณฑิต

นักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได 

2) สรางตนแบบการเปนนักปฏิบัติบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3) ใหโอกาสผูสำเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษาตอ 

4) สรางงานวิจัย บริการวิชาการ ท่ีเนนองคความรูและนวัตกรรม 

5) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

6) สรางระบบบริหารจัดการท่ีดีมุงสูการพึ่งพาตนเอง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลลานนา มุงเนนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ี

ตระหนักถึงการอยูรวมกันของคนในสังคม และสิ่งแวดลอม การยึดโยงและสรางประโยชนใหกับภาคสังคม 

(Social Relevance) ซึ่งเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดมุงเนนผลิต

บัณฑิตและกำลังคนที่ทรงความรูคู คุณธรรม มีความเชี ่ยวชาญเชิงปฏิบัติบนพื้นฐานการศึกษาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร (STEM Education) ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองไดสรางองคความรู นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ และผลักดันถายทอดสูชุมชน รวมถึงงานบริการทางวิชาการแกชุมชน การดำเนินงานพื้นท่ีสถานี/ศูนย

พัฒนาโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริอยางตอเนื ่องมาจนถึงปจจุบัน เกิดการถายทอดและ

แลกเปล่ียนองคความรูตางๆกับชุมชนในพื้นท่ี โดยไดใชพื้นท่ีปฏิบัติงานในชุมชนชนบท (Social Lab) บนพื้นท่ีสูง

แถบจังหวัดภาคเหนือตอนบนในการพัฒนาโจทยกิจการเพื่อสังคม พัฒนาการรวมกลุมของชุมชน ผานกลไกการ

สนับสนุนอาจารย นักวิชาการ บุคลากรและศิษยเกา บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนนักศึกษารวมกับ

เครือขายพันธมิตรท้ังในและนอกพื้นท่ี และเริ่มพัฒนาความรวมมือกับภาคเอกชนท่ีสนใจ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
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และทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Cope rate Social Responsibility) มากข้ึน เพื่อผลักดันและกาวไปสูการสรางชุมชน

แหงการเรียนรูท่ีมีรูปแบบการขับเคล่ือนการทำงานอยางมีสวนรวม  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลลานนา มุ งเนนการพัฒนาอาชีพทางเลือกและอาชีพท่ี

เหมาะสมกับบริบทของบุคคลในชวงวัยตางๆเพื่อใหแสดงศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดใหกับตนเอง

และชุมชน สามารถพัฒนาสังคม และความเปนอยูใหดีขึ ้น โดยใชกลไกการวิจัยและบริการหลักสูตรที่มี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม ตอยอดพัฒนาเปนหลักสูตรอาชีพท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

(Life Long Learning) เกิดเปนกิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม เกิดการเรียนรู การสราง

นวัตกรรมการเรียนรู  (Appropriate Tech) ที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และผูเรียนสามารถพัฒนา 

สติปญญา (Intellect) และคุณลักษณะของการเปนพลเมืองท่ีดี และนำไปสูการเปนผูนำการเปล่ียนแปลงในดาน

ความรู (Knowledge) สมรรถนะทางดานวิชาชีพ (Competencies) ทักษะชีวิตและสังคม (Life Skills and 

Social Skills) ใหมีจิตสาธารณะ และตระหนักถึงผลกระทบตอทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น สามารถ

เช่ือมโยงและประยุกตความรูเขากับโจทยและวิชาการแขนงอื่นๆ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาไดแก อาจารย นักวิชาการ ไดบูรณาการการเรียน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนตอสังคมและสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบูรณาการเรยีน

การสอนนอกหองเรียน (Co-Curriculum) ใหแกนักศึกษาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเชื่อมโยงการเรียนรูจากวิชาท่ี

เรียนในหองเรียนเช่ือมโยงกับโลกแหงความเปนจริงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ระบบเศรษฐกิจ และสังคมภายนอก 

เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูที่เรียนสูการใชงานในพื้นที่จริงเพื่อแกปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการ

ฝกฝนสมรรถนะดานวิชาชีพ สรางคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่ดี เชน เกิดการลงมือปฏิบัติจริง ผานการ

จัดการเรียนรู เพื่อใหเกิดงานวิจัยท่ีเกิดจากการสนับสนุน สงเสริม ขับเคล่ือนการเรียนรูงานใตรมพระบารมีท่ีเปน

ประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและการสรางนวัตกรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษา 

2. เพื ่อสรางความเชี ่ยวชาญของบุคลากรและนักศึกษาตอการพัฒนางานใตรมพระบารมีในพื ้นท่ี

เปาหมาย 

3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูท่ีเหมาะสมตอสภาพภูมิสังคมและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

4. เพื่อพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ ที่สามารถตอยอดเปนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิต 
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ชอบเขตการดำเนินงาน 

 ขอบเขตเชิงพื้นท่ีและประเด็นสอดคลองกับเปาหมายแผนการดำเนินงาน “ใตรมพระบารมี” แผนงานยอย 

“ขับเคลื ่อนการสรางงานวิจัย และนวัตกรรม เพื ่อการเรียนรู ตลอดชีว ิต” และสอดคลองกับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และศาสตรพระราชาท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 

1. เปาหมายของแผนงาน 

o เกิดโครงการวิจัยท่ีสามารถแกไขปญหาและพัฒนางานในพื้นท่ีเปาหมาย  

o งานวิจัยและงานนวัตกรรม ท่ีถูกนำไปใชประโยชนเพื่อแกไขปญหา พัฒนางาน และถายทอด

ในพื้นท่ีเปาหมาย และนำเสนอทางวิชาการ  

o บุคลากรและนักศึกษา มีความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนางาน

ในพื้นท่ีได  

o อาชีพท่ีเหมาะสมกับอัตลักษณและบริบทของชุมชน  

o ประชาชนไดรับการพัฒนาและยกระดับความสามารถดานอาชีพ  

o เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม 

o องคความรูตัวแบบการพัฒนา  
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2. กรอบการวิจัย 
กรอบวิจัย แผนงานโครงการ พื้นที่เปาหมาย 

กรอบวิจัยที ่ 1 การวิจัยเพื ่อการสรางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ท่ีมีความแมนยำ เหมาะสม สำหรับพ้ืนท่ีสูง 

1. การวิจัยและพัฒนาระบบสูบน้ำเพ่ือการเกษตร
ดวยแผงโซลาเซลแสงอาทิตยชนิดแสงทะลุผาน 

2. วิจัยและพัฒนาดานพลังงานแสงอาทิตยและ
เทคโนโลยีการติดตามผล IoT ในการวัดคา
สภาพแวดลอมที ่เหมาะสมเพื ่อส งเสริมการ
เรียนรู และพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับการทำ
การเกษตรสมัยใหม 

1. ศูนยวิจัยและพัฒนาเกษตรโครงการหลวงชน
กาธิเบศวรดำริ 

2. พ้ืนท่ีดำเนินงานโครงการหลวง 

กรอบวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตทางเกษตรบนพื้นท่ี
ใตรมพระบารมีและชุมชนโดยรอบ 

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ
หวงโซการผลิตภัณฑจากกัญชง 

2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง 

3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมทักษะอาชีพ 
upskil  reskill ใหกับหมูบาน/ชุมชนบนพื้นท่ี
สูงในการสรางอาชีพนอกภาคการเกษตร 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวง  
39 แหง และพ้ืนท่ีเฉพาะประกอบดวย 

1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว ตำบลบาน
ปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม ตำบลโปง
แยง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอเตอ ตำบลแมต่ืน 
อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและสังคมบนพ้ืนท่ีใตรมพระบารมีและ
ชุมชนโดยรอบ 

1. วิจัยเชิงพื ้นที ่เพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวมบนพ้ืนท่ีสูง 

2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑประเภทผาและสิ่งทอ
พื้นถิ ่นชุมชนบนพื้นที ่สูงดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สูเศรษฐกิจมูลคาสูง 

1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอเตอ ตำบลแมต่ืน 
อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงผาตั ้ง ตำบลปอ 
อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

3. สถานีวิจัย/สถานีเกษตรหลวง เชียงใหม 
กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสริมอาชีพและ
การตลาดในชุมชน บนพ้ืนท่ีใตรมพระบารม ี

วิจัยและพัฒนาอาชีพภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว ตำบลบานปง อำเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม 

กรอบวิจัยที่ 5 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบการ
เรียนรู ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการหลวงหรือ
โครงการพระราชดำริ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นทีต่นแบบการเรียนรูศาสตร
พระราชา เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. วิจัยและพัฒนาพื ้นที ่สาธิตการจัดการพื ้นท่ี
เกษตรดวยแนวคิดโครงการตามพระราชดำริ
และแนวทางการดำเนินงานแบบโครงการหลวง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
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กรอบงบประมาณและระยะเวลา 

1. การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนวิจัย ตอโครงการ ดังนี ้

1.1  กรอบวิจัยท่ี 1 โครงการละไมเกิน 350,000 บาท  

1.2  กรอบวิจัยท่ี 2 โครงการละไมเกิน 250,000 บาท 

1.3  กรอบวิจัยท่ี 3 โครงการละไมเกิน 150,000 บาท 

1.4  กรอบวิจัยท่ี 4 โครงการละไมเกิน 400,000 บาท 

1.5  กรอบวิจัยท่ี 5  โครงการละไมเกิน 300,000 บาท 

2. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 10 เดือน ( 20 พฤศจิกายน 2565 – 20 กันยายน 2566) 

 

คุณสมบัติของผูเสนอขอทุน 

1. ผูมีสิทธิเสนอขอทุน คือ คณะ/เขตพื้นท่ี/สถาบัน/หนวยงาน/นักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

 

แนวทางการจัดการ 

 เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาท่ีโปรงใส มีสวนรวม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง

สมดุล โดยยึดผลกระทบตอการพัฒนาแผนงานใตรมพระบารมี สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดวางการบริหารจัดการ

ทุนวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา เปดรับขอเสนอโครงการวิจัย โดยประกาศใหรับทราบโดยท่ัวถึงกัน  

2. เมื ่อไดรับขอเสนอโครงการวิจัยแลว สถาบันวิจัยและพัฒนา จะไดสรุปภาพรวมและพิจารณา

ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อกล่ันกรองเบ้ืองตน 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเชิญหัวหนาโครงการที่ผานการพิจารณาเบื้องตนนำเสนอรายละเอียด

โครงการตอกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดเวทีพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัยแบบ Dialogue Forum รวมกับคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ท่ี

ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Expert content) ผูมีสวนไดสวนเสียสำคัญ (Stakeholder) 

และผูใชประโยชนจากงานวิจัย (User) แลวสรุปภาพรวมเพื่อแจงผลการพิจารณาตอนักวิจัยเพื่อ

ปรับขอเสนอโครงการวิจัยและจัดทำสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาตอไป 

 

เกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ 

1. เกณฑในการพิจารณาขอเสนอโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดเวทีพิจารณาขอเสนอโครงการ

แบบ Dialogue Forum รวมกับคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ที่ประกอบดวย 

ผู เชี ่ยวชาญเฉพาะดาน (Expert content) ผู ม ีสวนไดสวนเสียสำคัญ (Stakeholder) และผู ใช

ประโยชนจากงานวิจัย (User) โดยมีเกณฑในการพิจารณาขอเสนอโครงการไดแก เปาหมายและ

ตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการไดจริง ประเด็นการวิจัยและเนื้อหาโครงการวิจัย กระบวนการและการ
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ออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย มีความสอดคลองกับศาสตรพระราชาในการดำเนินงาน มีความ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย การเช่ือมโยง

ระหวางโครงการวิจัยในชุดเพื่อตอบโจทยเปาหมายใหญกระบวนการและกลไกความรวมมือในพื้นท่ี

เปาหมาย ความเชี่ยวชาญและประสบการณของนักวิจัยความชัดเจนของ output และความคุมคา

ของการลงทุนวิจัย (value of money) เมื่อเทียบกับจำนวนผูรับประโยชน (unit cost) รวมถึงโอกาส

ประสบความสำเร็จของโครงการวิจัย 

2. โครงการกำหนดใหมีเจาหนาท่ีหรือกลุมเปาหมายเปนนักวิจัยรวมในการดำเนินการ 

3. นักวิจัยหนึ่งทานสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยไดเพียง 1 โครงการ 

4. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการสะทอนความรวมมือและการสนับสนุนจากภาคีผูใชงานในระดับพื้นท่ี โดยมี

ความรวมมือในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่นๆ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

การสงขอเสนอโครงการวิจัย 

1. ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 ผานระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2. คณะ/เขตพื้นที่/สถาบัน/หนวยงาน/นักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่สนใจ 

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการไดท่ี  

 

 
 

3. ขอใหผูเสนอโครงการวิจัยยื่นเสนอขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ โดยแนบ File Word และ PDF 

ตามแบบฟอรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหวางวันท่ี 19 ตุลาคม 2565 ถึง วันท่ี 5 พฤศจิกายน 

2565 เวลา 16.30 น. ที่อีเมล ssuriyonte@gmail.com  โดยหากทานจัดสงแลวใหโทรแจงตาม

เบอรโทรท่ีปรากฏดานลาง  

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารที่มีรายละเอียดครบถวนตาม

เงื่อนไข และหากพนกำหนดถือวาเปนโมฆะ 
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การแจงผลการพิจารณา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จะแจงผลการพิจารณาใหผูท่ียื่นขอเสนอโครงการวิจัยทราบ ผานระบบสารสนเทศ

ของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

 

 ผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ นายสุริยนต สูงคำ เจาหนาที่วิจัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ทางโทรศัพทหมายเลข 0897591025 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หรือที่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส : 

ssuriyonte@gmail.com หรือ suriyonte_s@rmutl.ac.th 

 

 อนึ่ง ผลการพิจารณารับทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ถือเปน

ท่ีส้ินสุด 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 

 

 

       

(ผูชวยศาสตราจารย นพพร พัชรประกิติ) 

ผูอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 


