ข้อกำหนดโครงกำร (TOR)
โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน ได้ในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่
ประเทศไทย ๔.๐
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหน่วยกากับ นโยบายที่มีพันธกิจในการ
ส่ งเสริ ม งานวิจั ย และพั ฒ นาศั ก ยภาพทรั พ ยากรบุ ค คลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จึ งน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ผ่ า น
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โดยใช้กลไกเครือข่ายอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย
ซึ่งกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นหน่วยในการนาโครงการสู่การปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
บุ คคลในสถาบั น อุ ด มศึก ษา ผ่ านโครงการวิจั ยก าหนดให้ ค ณาจารย์ นั ก วิจัย นิ สิ ต นั ก ศึก ษา และบุ คลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ทาวิจัยที่ชุมชนกาหนดโจทย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและยกระดับคุณ ภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งเป็นคน
ส่ว นใหญ่ ของประเทศได้ตรงตามความต้องการของชุมชน ทั้ งนี้ โจทย์ที่ชุมชนกาหนดต้องสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ตลอดจนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
๒. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒.๑ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อ
สร้างหรือเพิ่มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมถึงสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้
สามารถสร้างผลงานวิจัยรับใช้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
๒.๓ เพื่อส่งเสริมกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน
ผู้ประกอบการ หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เงื่อนไขและขอบเขตกำรดำเนินงำน
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงกาหนดเงื่อนไขและกรอบแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ กรอบงานวิจัย
(๑) ด้านเกษตรกรรมและอาหาร

๒

(๒) ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ
(๓) ด้านวิสาหกิจชุมชน
(๔) ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง
(๕) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้
๓.๒) กรอบงบประมาณชุดโครงการ : โครงการเดี่ยว (๗๐ : ๓๐)
๓.๓) ชุดโครงการ
ชุ ด โครงการต้ อ งแสดงให้ เห็ น การก าหนดเป้ า หมายสุ ด ท้ ายที่ ชั ด เจนของโครงการว่ า
ในระยะที่ ๓ เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการจะนาความสาเร็จอะไรมาให้หรือโครงการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
หรือโครงการสร้างสิ่งใดให้เกิดในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โดยระยะที่ ๑ โครงการต้องระบุชัดเจนว่าจะส่งมอบงานอะไร
ระยะที่ ๒ โครงการต้องแสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการอย่างไรที่ทาให้ขยับไปใกล้เป้าหมายมากขึ้น ทั้งนี้ โครงการต้อง
ระบุ KPI แต่ละระยะให้ชัดเจน
เป้าหมาย ................(ระบุให้ชัดเจน).....................
ระยะต้นน้า/ปีที่ ๑
ระยะกลางน้า/ปีที่ ๒
ระยะปลายน้า/ปีที่ ๓
สามารถสร้างองค์ความรู้/
สามารถสร้างต้นแบบ
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่
(Prototype) สินค้า/บริการ หรือ ผลกระทบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
พร้อมที่จะสามารถนาผลงานไป
จากผลงานวิจัยได้
ปรับใช้ในพื้นที่ได้จริง
โปรดระบุ....
โปรดระบุ....
โปรดระบุ....
กรณีที่เป็นการต่อยอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีอยู่ สามารถ ยกตั ว อย่ า ง เช่ น จ าน วนรายได้ /
ดาเนินการในระยะที่ ๒ ได้ทันที
ยอดขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น การลดต้ น ทุ น /
ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต /
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นต้น
๓.๔) แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย ๒ สถาบัน หรือ
เป็นนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หัวหน้า
โครงการวิจั ยต้องมาจากสถาบั น อุดมศึกษาและมีผู้ จัดการโครงการ เพื่อทาหน้าที่ บริห ารจัดการโครงการวิจัย
ในลักษณะ Program based และชุดโครงกำรต้องมีเป้ำหมำยร่วมกันอย่ำงชัดเจน เกิดผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
สังคมหรือสิ่งแวดล้อมตำมเป้ำหมำยเมื่อสิ้นสุดโครงกำร
๓.๕) โครงการ/ชุ ด โครงการ ที่ ได้ รับ งบประมาณสมทบจากแหล่ งอื่น จะได้ รับ การพิ จารณา
ในลาดับต้น
๓.๖) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การทาวิจัยของชุดโครงการของปี ๒๕๖๑ จะเข้าสู่
เฟส ๒/ปี ที่ ๒ ดั งนั้ นการจั ดท าชุ ดโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ พิ จารณาผลการดาเนิ นงานของ
ชุดโครงการปี ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาต่อยอดในเฟสที่ ๒ และจึงคัดเลือกชุดโครงการเพิ่มเติม

๓

๓.๗) เครื อ ข่ า ยจะต้ อ งกรอกข้ อ มู ล การด าเนิ น งานในระบบฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ของ สกอ.
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๓.๘) การพิจารณาคัดเลือกโครงการ เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) แต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด
เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องตามเงื่อนไขและรูปแบบการนาเสนอที่กาหนดข้างต้น โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้ วย ผู้ แทนสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ เป็ นสมาชิ กเครือข่ ายบริ หารการวิจั ย (C) ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ จากหน่ วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องทั้ งจากภาครั ฐและภาคเอกชน ด าเนิ นการประเมินและคั ดเลื อกข้ อเสนอโครงการวิจัย เพื่ อน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอ สกอ. ภายใน
เวลาที่ กาหนด ทั้งนี้ เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ต้องนาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
พร้อมทั้งโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) ให้ความเห็นชอบและนาเสนอ สกอ.
๓.๙) ขอบเขตและวิ ธี ก ารการเปลี่ ย นแปลง ยกเลิ ก และขยายระยะเวลาการด าเนิ น งาน
โครงการวิจัย ได้แก่
(๑) การเปลี่ยนแปลงและยกเลิ กโครงการวิจัย ขอให้เครือข่ายบริห ารการวิจัย (C) แจ้ง
ขอความเห็นชอบไปยัง สกอ.
(๒) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบางส่วน เช่น วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นต้น ขอให้เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) เป็นผู้พิจารณาประกอบกับความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญประจาโครงการ
(Peer Reviewers) และแจ้ง สกอ. ทราบ
(๓) การขอขยายเวลาดาเนินงานโครงการวิจัย เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) สามารถขอ
ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๖ เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณถัดไป
และเครือข่ายบริห ารการวิจัย (C) จะต้องมีห นังสื อขอขยายระยะเวลาไปยัง สกอ. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน
ก่อนครบกาหนดการดาเนินงานตาม MOU
๓.๑๐) สิ ทธิในทรัพย์ สิ นทางปั ญญาที่ ได้ จากโครงการวิจัยนี้ ให้ เป็ นสิ ทธิร่วมกั นของผู้ ให้ ทุ นตาม
สัดส่วนของจานวนเงินที่ผู้ให้ทุนแต่ละฝ่ายได้จ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินให้กับสถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุนจริงตามสัญญา
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอมอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุน
๔. เกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร
๔.๑ เป็ น โครงการที่ สอดคล้องกับกรอบยุท ธศาสตร์ช าติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
ตลอดจนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ของจังหวัด (ภายใต้กรอบการวิจัย ๖ ด้าน)
๔.๒ เป็น โครงการที่มีชุมชน/ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น/หน่วยงานในระดับจังหวัด
เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ชุดโครงกำรวิจัย และ/หรือ โครงกำรวิจัยที่ ได้รับกำรสนับสนุน งบประมำณเพิ่มเติม/
สมทบจำกแหล่งอื่น เช่น งบประมำณจำกจังหวัดจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นลำดับต้น
๔.๓ เป็นโครงการที่มีแผนการดาเนินงานและมีตัวชี้วัดชัดเจน และมีความสอดคล้องของกิจกรรม
ในโครงการ ระยะเวลา และงบประมาณในภาพรวม

๔

๔.๔ เป็ นโครงการที่ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการ โดยผลผลิ ตการวิจั ย (Output) สามารถก่อให้ เกิดมู ลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือทางสั งคม และ/หรือ
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้
๕. ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
๕.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ แก่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสร้างความเข้าใจในการ
กาหนดงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๕.๒ เกิดกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการวิจัยในรูปแบบเครือข่ายระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๓ สร้างเครือข่ายประชาสังคม (Civil Society Network) และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
เครือข่ายอุดมศึกษา ในการดาเนินงานวิจัยระหว่างบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
๕.๔ เกิดระบบการถ่ายโอนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนฐานราก
๖. กรอบระยะเวลำและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๖.๑ สกอ. โดยคณะกรรมการโครงการวิจัยของสกอ. จัดทาข้อกาหนดโครงการ (TOR) และเวียนแจ้ง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) และเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ทั้ง ๙ แห่ง ภำยในเดือนตุลำคม ๒๕๖๑
๖.๒ เครื อ ข่ า ยบริ ห ารการวิ จั ย (C) จั ด ประชุ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและนั ก วิ จั ย ในเครื อ ข่ ายฯ
เพื่อกาหนดหัวข้อ/ประเด็นวิจัย และตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ตามข้อ ๓.๘ เพื่อดาเนินการ
คั ด เลื อ ก กลั่ น กรองโครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาขี ด ความสามารถของชุ ม ชน ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๖.๓ เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) นาส่งเอกสารสรุปภาพรวมโครงการวิจัยประจาปีและเอกสาร
ข้อเสนอโครงการฉบั บ สมบู รณ์ (Full Proposal) ที่ได้รับคัดเลื อก ทั้งในส่ วนของชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอ
โครงการวิจั ย /โครงการพัฒ นาศักยภาพนั กวิจัย พร้อมด้ว ยบั นทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) และส่งมายัง สกอ. ภำยในวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑
(เอกสารนาส่ง สกอ. ประกอบด้วยเอกสารสรุปภาพรวมโครงการวิจัยประจาปี/ เอกสารข้อเสนอ
โครงการฉบับสมบูรณ์/ แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเอกสารแนบท้าย/ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการ และรายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ)
๖.๔ สกอ. โดยคณะกรรมการโครงการวิ จั ยของสกอ. พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบเอกสารสรุ ป
ข้อเสนอโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) และจะนาเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และอนุมัติให้จัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยให้แก่เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) โดยตรง ภำยในเดือนมกรำคม – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
๖.๕ เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) เริ่มดาเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ และ
ดาเนิน การติดตามประเมิน ผลการดาเนินงาน โดยจัดส่งสรุป รายงานความก้าวหน้า รอบ ๕ เดือน มายัง สกอ.

๕

ผ่านเครือข่ายเพื่อการพัฒ นาอุดมศึกษา (เครือข่าย B) ให้ ความเห็นชอบ ภายใน 15 วัน หลังจากครบกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินงาน รอบ 5 เดือน
๖.๖ เครือข่ายบริ ห ารการวิจั ย (C) ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน โดยจัดท า
รายงานผลการดาเนินงานมายัง สกอ. ผ่านเครือข่ายเพื่อการพัฒ นาอุดมศึกษา (เครือข่าย B) ให้ความเห็นชอบ
ภายใน 15 วัน หลังจากครบกาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน รอบ ๑๐ เดือน ซึ่งประกอบด้วย
(๑) แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปีของเครือข่าย
(๒) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการเดี่ยวและชุดโครงการ
(๒.๑) หนั งสื อแสดงความเห็ น เกี่ยวกับ ผลการดาเนิน การของโครงการจากชุม ชน/
ท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ
(๒.๒) แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Peer Reviewers) โครงการเดี่ยวและ
ชุดโครงการ
(๒.๓) แบบประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ
(๓) แบบประเมินผลกระทบของโครงการวิจัย (ย้อนหลัง ๒ ปี)
๗. ระยะเวลำกำรดำเนินงำนวิจัยและบริหำรโครงกำร
ขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำรวิจัย
๑. สกอ. เวียนแจ้งข้อกาหนดโครงการ
(TOR) ไปยังเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา (B) และเครือข่ายบริหาร
การวิจัย (C)
๒. เค รื อ ข่ า ย วิ จั ย (C) ส รุ ป ภ าพ ร วม
โค รงก ารป ระ จ าปี แ ล ะ ข้ อ เส น อ
โครงการวิ จั ย แล้ ว น าเสนอต่ อ สกอ.
โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากเครื อ ข่ า ย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B)
๓. สกอ.อนุมัติโครงการ ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงฯ และจัดสรรงบประมาณ
๔. เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ดาเนิน
งานวิจัยตามแผนปฏิบัติการ
๕. เครือข่ายวิจัย (C) ติดตามประเมิน
รายงานความก้าวหน้า และสรุปผล
เสนอ สกอ.

๖. เครือข่ายวิจัย (C) ติดตาม ประเมิน
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และ
สรุปผลเสนอ สกอ.
๗. เครื อ ข่า ยวิจั ย (C) จั ด เตรี ย มข้อ เสนอ
โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๖

๘. กรอบงบประมำณ
งบบริหำรจัดกำรและสนับสนุนโครงกำรวิจัย

จำนวนโครงกำรวิจัย

สกอ.สนั บสนุ นงบประมาณในการบริหารจั ดการเครือข่าย
และงบดาเนินโครงการวิจัย วงเงินรวมไม่เกิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีเงื่อนไขของการสนับสนุน งบดำเนินโครงกำรวิจัย
ของชุดโครงการต่อโครงการวิจัยเดี่ยวในสัดส่วน ๗๐ : ๓๐

เครือข่ายสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่ อ
ขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณ โดยเครือข่าย
ต้ อ งมี จ านวนรวมโครงการวิ จั ย เดี่ ย วและชุ ด
โครงการ ไม่น้อยกว่ำ ๘ โครงกำร/เครือข่ำย
(เรียงลาดับความสาคัญตามคะแนนของข้อเสนอ
โครงการวิจัย)

หมำยเหตุ

๑. ในกรณีที่เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (เครือข่ำย C) ไม่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนกำรดำเนิน
โครงกำรวิจัย สกอ. จะ จัดสรรเงินส่วนที่เหลือให้กับเครือข่ำยอื่นๆ ที่เสนอเพิ่มเติมในภำยหลัง
๒. กำรพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณสำหรับชุดโครงกำร จะพิจำรณำสนั บสนุนเป็นรำยปี ตำมที่ สกอ.
ได้รับกำรจัดสรรจำกสำนักงบประมำณ

๙. ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต : ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับขีดความสามารถด้าน
ผลิตภาพของเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการวิจัยเดี่ยวและชุดโครงการ จานวนรวมไม่น้อยกว่า ๘ โครงการ/เครือข่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ๑) จานวนสินค้าและบริการที่เกิดจากการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากโครงการวิจัย หรือจานวนสินค้าและบริการที่มูลค่าเพิ่มขึ้น
(Value added)
๒) การสร้างอาชีพหรือการเพิ่มรายได้ จากการนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้จริง
๓) จานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
๔) ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายบริหารการวิจัยใน
การดาเนินโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. กำหนดเวลำและสถำนที่ส่งข้อเสนอโครงกำร
ให้ เครือข่ายบริห ารการวิจั ย (C) ทั้ง ๙ แห่ ง จัดทาเอกสารข้อ เสนอโครงการ/เอกสารแนวคิด
เบื้องต้น (Concept paper) ตามแบบฟอร์มที่กาหนด จานวน ๑ ชุด พร้อม CD จานวน ๑ แผ่น ส่งมายังสานัก
ประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๓๙-๕๕๔๕-๘ E-mail : research_ohec@hotmail.com ภำยในวันที่ ๒๔
ธันวำคม ๒๕๖๑ (ยึดวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ทั้งนี้ หำกเอกสำรที่นำส่งมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วน
ตำมเงื่อนไขและหำกพ้นกำหนดระยะเวลำส่งจะถือว่ำเป็นโมฆะ
--------------------------------------

