ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายใต้ “คลัสเตอร์อาหาร”
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมอาหารและเกษตรต้ น แบบ อั น เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาต่ อ ยอด
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ หรือการแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน/อุตสาหกรรม
1.2 เพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้น
1.2.1 การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า (Added value) หรื อ นวั ต กรรมกระบวนการ
เครื่องมือแปรรูป วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร ที่มีศักยภาพในการต่อยอด
อุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยมีความคุ้มทุนและความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
1.2.2 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต อาหารที่ มี คุ ณ ภาพ (Quality) มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
(Nutrition) มี ความปลอดภัย (Safety) และได้ มาตรฐานในระดับสากล (International
Standard) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
1.2.3 เน้นสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านสารสกัดจากวัตถุดิบท้องถิ่น รวมทั้งงานวิจัยการ
เพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบท้องถิ่น ได้แก่ ไข่เค็ม ข้าวสังข์หยด ผลไม้ท้องถิ่น (มะม่วงเบา, สะตอ)
สัตว์ท้องถิ่น (แพะ, ไก่เบตง) รังนก เป็นต้น และงานวิจัยที่พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดย
ใช้เครื่องมือภายใต้โครงการ Innohub ร่วมกับชุมชน/อุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
2. ขอบเขตและหลักการดําเนินงานวิจัย
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร จะสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย
“นวัตกรรมอาหาร จากคลัสเตอร์อาหารด้านต่างๆ” แสดงดังภาพ
โดยแบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมอาหารต่อยอดจากผลงานวิจัย โดยใช้
เครื่องมือภายใต้โครงการ Innohub ร่วมกับชุมชน/อุตสาหกรรม
กลุ่ ม ที่ 2 การสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ที่ เ น้ น การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด ต้ น แบบพร้ อ มถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี
กลุ่มที่ 3 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและความ
มั่ นคงของอาหาร หรือการพัฒนาเทคนิค และเครื่องมือที่ ใ ช้ตรวจสอบคุณภาพ/ความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย

3. การประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัย แต่ละโครงการจะต้องมีการศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
เพื่อประเมินความคุ้มทุนหรือความคุ้มค่าต่องานวิจัยนวัตกรรมอาหาร หรือมีผู้ประกอบการรองรับผลงานวิจัย
4. การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุน และระยะเวลาเสนอโครงการ
4.1 การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุน
- การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จํานวน 5 ชุด ถึงสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร และกรอกข้อมูล
โครงการวิจัย บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) ตามระยะเวลาที่กําหนดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย
- การเสนอผ่ า นหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของหั ว หน้ า โครงการวิ จั ย และจะต้ อ งมี คํ า อนุ มั ติ ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัยจากหน่วยงานต้นสังกัด (ขอให้สําเนาแจ้งคณะ/หน่วยงานด้วย)
- ผู้เสนอโครงการวิจัย มีสิทธิ์เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในช่วงเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 2 โครงการ
4.2 ระยะเวลาที่เปิดให้ยนื่ ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 – 24 มกราคม 2562
5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
- โครงการระยะสั้น การวิจัยระยะเวลา 3 เดือน สําหรับการพัฒนานวัตกรรมอาหารต่อยอดจาก
ผลงานวิจัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 เมษายน 2562 ทุนวิจัยวงเงินละไม่เกิน 100,000 บาท/
โครงการ
- โครงการระยะสั้น การวิจัยระยะเวลา 6 เดือน สําหรับการพัฒนานวัตกรรมอาหารต่อยอดจาก
ผลงานวิจัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 ทุนวิจัยวงเงินละไม่เกิน 200,000 บาท/
โครงการ
- โครงการระยะยาว การวิจัยระยะเวลา 1 ปี สําหรับการพัฒนานวัตกรรมอาหารชุดต้นแบบพร้อม
ถ่ายทอด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562– 31 มกราคม 2563 ทุนวิจัยวงเงินละไม่เกิน 400,000 บาท/
โครงการเดี่ยว

6. เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นสําหรับการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนา
A. ศักยภาพในการใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบจากผลงานวิจัย (35%)
B. การมีนวัตกรรมใหม่ (จากการสืบค้นข้อมูลอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่ผ่านมา)
และ/หรือเทียบเท่ากับผลงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน (15%)
C. ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและมีโอกาสความสําเร็จของโครงการ (20%)
D. ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทีมวิจยั (20%)
E. ความเหมาะสมของงบประมาณ (10%)
7. ขั้นตอนการสนับสนุนทุนวิจัยคลัสเตอร์ด้านอาหาร
อาจารย์ และนักวิจัย ภายใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่ ง ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย
ค ลั ส เ ต อ ร์ ด้ า น อ า ห า ร
มายังสถาบันฯ (FIRIn)

ภายในวันที่ 24/1/62

ทางสถาบันฯ ตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย
เบื้องต้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้ทุนวิจัย

ส่งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (25/1/62)

กรณีมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ปรับแก้ข้อเสนอโครงการให้เรียบร้อย

สถาบันฯตรวจสอบ
พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณา

เข้าคณะกรรมการพิจารณา และ
ประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย
(ภายในเดือน มกราคม 2561)

อาจเพิ่มเติมการนําเสนอ
ข้อเสนอโครงการ ตามความ
เหมาะสม แก่คณะกรรมการ

จั ด ทํ า อนุ มั ติ ทุ น โดยผอ.สถาบั น ฯ และการทํ า สั ญ ญารั บ ทุ น แก่ นั ก วิ จั ย
(ฝ่ า ยพยานผู้ รั บ ทุ น จะต้ อ งเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ รั บ ทุ น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
หัวหน้าภาควิชาขึ้นไปและไม่เป็นคนเดียวกับผู้รับทุน) พร้อมกับเอกสาร
บันทึกขอเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 1 ใบสําคัญรับเงินแนบสําเนาบัตร
ประชาชน และสําเนาบัญชีธนาคาร ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

(ชื่อโครงการภาษาไทย)
(ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ)

เสนอต่อ
สถาบันวิจยั และนวัตกรรมอาหาร
สํานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(ชื่อหัวหน้าโครงการ)
(สถานทีท่ าํ งาน)
(เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์)

บริษทั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
ชื่อบริษทั
:
ทีอ่ ยู่
:
เบอร์โทรศัพท์ :

โทรสาร :

ระยะเวลาโครงการ x เดือน
งบประมาณโครงการ x บาท

1. ชือ่ โครงการ
(ภาษาไทย) :
(ภาษาอังกฤษ) :
2. ชื่อผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผู้ชว่ ยวิจัย
1.ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
ตําแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

2. ชื่อ-สกุล ผู้ร่วมโครงการ
ตําแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

3.ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยวิจัย
ตําแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

3. ระยะเวลาของโครงการ

XXX

เดือน

วันที่เริ่มโครงการวันที่ X เดือน XX 256..
วันที่จบโครงการ
วันที่ X เดือน XX 256..
4. งบประมาณโครงการ

……………………..บาท (…………………………………บาทถ้วน)

ภายใต้กรอบงบประมาณ

ความปลอดภัยทางด้านอาหาร

นวัตกรรมอาหาร

5. ประเภทงานวิจยั ประยุกต์
พร้อมใช้

ต่อยอดงานวิจัย

6. ความสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินการวิจยั ของสถาบันและนวัตกรรมอาหาร
โครงการการสร้างนวัตกรรม

โครงการอาหารปลอดภัย

7. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจยั ……………………..……………………………………………………................
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
8. ที่มาและความสําคัญ
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......................…………………....
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ
9.1…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
9.2…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
9.3……………………………………………………………………………………………………....………………………………………
10. เป้าหมายของโครงการ (ขอให้ระบุเป็นตัวเลขหรือสามารถวัดผลได้ชัดเจน เช่น การนําไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐศาสตร์หรือเชิงพาณิชย์ การจดสิทธิบัตร การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
10.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย/ทฤษฎี สมมติฐาน
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………
12. การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………
13. การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบตั ร
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………
14. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………

15. วิธกี ารดําเนินงานวิจยั
15.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………
15.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………
15.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. แผนการดําเนินงาน (ตารางแผนงาน)
เดือน

แผนงาน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
…………………………………………………………………………………….......................………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......………
……………………………………………………………………………………………………………………………………........................
18. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
18.1………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
18.2……………..…………………………...…………………………………………………………………………………………………
18.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
ยังไม่มีภาคอุตสาหกรรม/ชุมชนเข้าร่วมโครงการ
งานวิจัยได้รับการเสนอโจทย์เพื่อการแก้ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน
ระดับความร่วมมือ
กรณีที่ 1 ภาคอุตสาหกรรมยินดีให้เข้ามาเก็บข้อมูล/ตัวอย่างในโรงงานหรือสถานที่ประกอบการ
กรณีที่ 2 ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการวิจัยมูลค่าเทียบเท่า
50 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณวิจัย
กรณีที่ 3 ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนจํานวนเงิน 50 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณวิจัย
กรณีที่ 4 ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนจํานวนเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณวิจัย

20. งบประมาณของโครงการวิจัย
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอโครงการวิจัย จําแนกตามประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณ 2560)
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

1. งบบุคลากร
1.1
1.2
2. งบดําเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน

2.2 ค่าใช้สอย

2.3 ค่าวัสดุ

2.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่น
งบบริหารจัดการงานวิจัย
รวมงบประมาณทีเ่ สนอขอประจําปี
หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

21. โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยต่อยอดจากผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้เดิม
การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ใหม่
ต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม (โปรดระบุชื่อโครงการวิจัยและแหล่งทุน)
(………………………………………………......)
หัวหน้าโครงการ
(………………………………………………......)
ผู้วิจัยร่วม

22. คําอนุมัตแิ ละลายมือชือ่ ของผูบ้ ังคับบัญชาระดับภาควิชาหรือคณะให้ใช้เวลา สถานทีอ่ ปุ กรณ์การวิจยั และ
อื่นๆที่จําเป็นแก่การดําเนินการวิจัย และกรณีเป็นการทําวิจัยร่วมกันหลายคณะ/หน่วยงาน จะต้องมีคําอนุมตั ิ
และลายมือชื่อทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………
(………………………………………………......)
ผู้บงั คับบัญชา
23. ประวัตคิ ณะผูว้ จิ ยั
23.1 ชื่อ – นามสกุล
23.2 หน่วยงาน/คณะ
23.3 ที่อยู่/สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
23.4 สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
24. เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชีว้ ดั และผลการดําเนินงานโครงการวิจยั
ลําดับ
1

ตัวชีว้ ัด
ผลผลิตเชิงผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม
1.1 จํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชื้น/ระบุชื่อ)
1.2 เอกสารการยื่นจดอนุสิทธิบัตร (เรื่อง)
1.3 เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร (เรื่อง)
1.4 เทคโนโลยีที่สามารถนําไปถ่ายทอดได้
- จํานวนโครงการ/จํานวนครั้ง
- จํานวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน/ชุมชน)
1.5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา
(จํานวนข้อเสนอ)
1.6 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ที่หน่วยงาน
นําไปใช้ประโยชน์มีเอกสารรับรอง (เรื่อง)

2

ผลผลิตเชิงองค์ความรู้
2.1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ (ชิ้น)

หน่วยนับ
ปีงบประมาณ…..
ปีงบประมาณ…..
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้

- วารสารระดับชาติที่ สกอ. หรือ สกว. ยอมรับ
- วารสารระดับนานาชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐาน ISI หรือ
Scopus
- วารสารระดับนานาชาติฐาน ISI หรือ Scopus
2.2 จํานวนผลงานที่นําเสนอในที่ประชุม/สัมมนา (ชิ้น)
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2.3 จํานวนบัณฑิตศึกษา

