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โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำก 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 

------------------------------- 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ด ำเนินโครงกำรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำก นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองนโยบำยและยุทธศำสตร์แห่ง
รัฐ ในกำรสนั บสนุ นกำ ร พัฒนำก ำ ลังคนเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ และส่ งเสริมให้
สถำบันอุดมศึกษำมีส่วนร่วมในกำร เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงกลไกเชื่อมโยงกับ
เครือข่ำยชุมชนท้องถิ่น  โดยน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำถ่ำยทอดทักษะควำมรู้ 
และเทคโนโลยีที่เหมำะสมแก่ชุมชน ให้สำมำรถยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรผลิตและกำรจัดกำรของเศรษฐกิจ
ชุมชน รวมถึงกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ิมโอกำสในกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และกำรพ่ึงพำ
ตนเอง ท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงสังคมอย่ำงยั่งยืน 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำร กำรด ำเนินโครงกำรวิจัยฯ
และเชื่อมโยงภำรกิจผ่ำนกลไกเครือข่ำยอุดมศึกษำเชิงพ้ืนที่ ๙ เครือข่ำย/ภูมิภำคทั่วประเทศ เพ่ือให้กำรบริหำร
งำนวิจัยมีควำมคล่องตัว และเพ่ิมประสิทธิภำพมำกขึ้น  โดยมอบหมายให้เครือข่ำยระดับ C (ระดับเครือข่ำยเชิง
ประเด็น – Issue base) ซ่ึงก็คือ เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย ให้ด ำเนินภำรกิจสร้ำงควำมร่วมมือกับนักวิจัยใน
สถำบันอุดมศึกษำที่เป็นสมำชิกเครือข่ำยฯ ด ำเนินโครงกำรวิจัยตำม Strategy & Theme ประจ ำปีของเครือข่ำย
กำรวิจัยแต่ละแห่ง โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีกำรประสำนนโยบำย
ด้ำนกำรวิจัยกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เพ่ือด ำเนินกำรวิจัยที่ ตอบสนองต่อกำรใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำกอย่ำงแท้จริง  โดยสำมำรถน ำผลงำนวิจัย (Output) ไปถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และขยำยผลสู่กำรพัฒนำผลิตภำพ (Productivity) ของท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต ด้ำนสังคม–เศรษฐกิจ ผ่ำนกลไกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภำคประชำสังคม (Civil 
Society) อย่ำงเป็นระบบ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้ำงกลไกควำมร่วมมือในระบบ เครือข่ำยระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ  ชุมชน 
ผู้ประกอบกำร หน่วยงำนระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด ำเนิน กำรค้นหำ/ก ำหนดปัญหำ -
พัฒนำโจทย์วิจัย ที่มำจำกประเด็นควำมต้องกำรของชุมชน รวมถึงเสริมสร้ำงกระบวนกำรวิจัย  กำรประเมิน
ผลกำรวิจัย และผลงำนวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด/ท้องถิ่น และตอบสนองต่อกำรใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำกอย่ำงแท้จริง 

๒.๒ เพ่ือสนับสนุนงบประมำณโครงกำรวิจัยให้ แก่คณำจำรย์ – นักวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำ
ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย โดยกำรน ำผลงำนวิจัย (Output) ไปถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และขยำย
ผลสู่กำรพัฒนำผลิตภำพ (Productivity) ของท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต ด้ำน
สังคม–เศรษฐกิจ ผ่ำนกลไกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภำคประชำสังคม (Civil Society) อย่ำงเป็นระบบ 
  ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้ำงโอกำสและพัฒนำสมรรถนะ (Capacity Building) ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ใน
สถำบันอุดมศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 



 ๒ 

 
 

๓. เงื่อนไขและขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 ๓.๑  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรวำงกรอบกำรวิจัยแนวทำงกำร
ด ำเนินโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและยุทธศำสตร์กำรวิจัย รวมทั้ง เป้ำหมำยของ
ผลิตและผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบงำนวิจัยเพ่ือกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรวิจัย ๖ 
ด้ำน คือ  

กรอบงำนวิจัย หัวข้อกำรวิจัย 
๑) ด้ำนเกษตรกรรม - กำรพัฒนำสำยพันธุ์/ผลผลิตให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

- กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 
- เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 

ฯลฯ 
 

๒) ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข -  กำรก ำหนดมำตรฐำนหรือมำตรกำรป้องกัน/ลดควำม
เสี่ยงด้ำนสำธำรณสุข  

-  กำรวิจัยและพัฒนำเคร่ืองมือ/ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิต  

-  แนวทำงกำรรองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
ฯลฯ 

 

๓) ด้ำนสมุนไพร-อำหำร - กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  
- กำรลดต้นทุนในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร   
- กำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด  

ฯลฯ 
 

๔) ด้ำนกำรท่องเที่ยว - กำรดูแลและพัฒนำทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยว 
- กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
- ระบบโลจิสติกส์ทำงกำรท่องเที่ยว 
- กำรค้ำและกำรบริกำรชำยแดน 

ฯลฯ 
 

 
๕) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

สิ่งแวดล้อม 

- สังคมสีเขียว/เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- กำรบริหำรจัดกำรขยะ/กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
- พลังงำนทดแทน/พลังงำนทำงเลือก 

ฯลฯ 
 

๖ ) ด้ ำนก ำรป ระยุ กต์ ใช้ เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง และกำรสร้ำงสรรค์กำร
เรียนรู้ 

- กำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
- กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
- กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน                                               

ฯลฯ 
 
 



 ๓ 

 ๓.๒ เครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (เครือข่ำย B) จัดท ำหลักเกณฑ์/แนวทำงในกำรวิเครำะห์ 
และคัดเลือกโครงกำรวิจัยที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำก โดยเครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย 
(เครือข่ำย C) จัดท ำเอกสำรข้อเสนอโครงกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรของเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำ
อุดมศึกษำ (B) เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรอง ตรวจสอบโครงกำร และงบประมำณก่อน แล้วจึงน ำเสนอ สกอ. (เครือข่ำย 
A) ภำยในเวลำที่ก ำหนด  
 

  ๓.๓ ให้เครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) สรุปสำระส ำคัญ ข้อเสนอโครงกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำกที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกเครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (C) โดยแต่ละ
เครือข่ำยต้องเสนอโครงกำรวิจัยในรูปแบบ ดังน้ี 

 ๑) น ำเสนอโครงกำรวิจัยในรูปแบบของชุดโครงกำรวิจัยและ/หรือโครงกำรเด่ียว หำกเสนอ
เป็นชุดโครงกำร สำมำรถเสนอได้อย่ำงน้อย ๑ ชุดโครงกำร โดยมีข้อเสนอโครงกำรวิจัยย่อยรวมแล้วไม่น้อย
กว่ำ ๑๐ โครงกำร 

๒) แต่ละชุดโครงกำรวิจัยต้องมีนักวิจัยท่ีมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอย่ำงน้อย ๒ สถำบัน หรือ
เป็นนักวิจัยจำกสถำบันอุดมศึกษำร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจำกชุม ชน/หน่วยงำนท้องถ่ิน เข้ำร่วมโครงกำร (ท้ัง น้ี 
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยต้องมำจำกสถำบันอุดมศึกษำ) 

๓) กำรน ำเสนอชุดโครงกำรวิจัยอำจมุ่งเน้นกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยจำกกรอบกำรวิจัย/
ประเด็นวิจัย (Issue based) หรือมุ่งเน้นพ้ืนท่ีในกำรด ำเนินโครงกำรวิจัย (Area based)  

 

ทั้งนี้  ต้องมีคณะกรรมกำรเครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (C) ในกำรด ำเนินกำรคัดเลือก-ประเมิน 
Concept Paper โดยหลักส ำคัญ คือ ชุมชนท้องถิ่นต้องเป็ นผู้ก ำหนดประเด็นปัญหำโจทย์วิจัยให้นักวิจัย – 
เครือข่ำยฯ ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย เพ่ือให้ผลผลิต (Output) ตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชนเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ 
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 

 ๓.๔ เอกสำรสรุปข้อเสนอโครงกำร  (Conclude of Concept Paper) ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๐ ควรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์รัฐบำลที่ยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก
ร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคม โดยเน้นกำรถ่ำยทอดเผยแพร่องค์ควำมรู้  เทคโนโลยีฐำนรำกจำก
ผลงำนวิ จัย สู่ชุ มชน  เพ่ือส่ งเสริ มกำร เพ่ิมผลผลิต ด้วยฐำนควำ มรู้  (Values Creation from Knowledge 
Application) และสรรค์สร้ำงสังคมที่มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน/ท้องถิ่นอย่ำงเป็นระบบ 
 

ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงของเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) และเครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (C) 
 

พ้ืนที่รับผิดชอบของ
เครือข่ำย 

สถำบันอุดมศึกษำแม่ข่ำยแต่ละระดับ 
เครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (C) 

เครือข่ำยภำคเหนือตอนบน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เครือข่ำยภำคเหนือตอนล่ำง มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยนเรศวร 
เค รือ ข่ ำย ภ ำคตะวั นอ อ ก             
เฉียงเหนือตอนบน 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เค รือ ข่ ำย ภ ำคตะวั นอ อ ก            
เฉียงเหนือตอนล่ำง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

เครือข่ำยภำคกลำงตอนบน 
 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ** 



 ๔ 

พ้ืนที่รับผิดชอบของ
เครือข่ำย 

สถำบันอุดมศึกษำแม่ข่ำยแต่ละระดับ 
เครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (C) 

เครือข่ำยภำคกลำงตอนล่ำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำธนบุรี 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร ** 

เครือข่ำยภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เครือข่ำยภำคใต้ตอนบน มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
เครือข่ำยภำคใต้ตอนล่ำง มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ** 

** สถำบันอุดมศึกษำผู้รับผิดชอบระดับเครือข่ำย C ท่ีไม่ได้เป็นสถำบันอุดมศึกษำแม่ข่ำยระดับเครือข่ำย B 
 
๔.ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
   ๔.๑ เกิดกลไกควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำชุมชนด้วยกำรวิจัยในรูปแบบเครือข่ำยระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำ ชุมชน ผู้ประกอบกำร  หน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กำรศึกษำวิจัย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงเหมำะสม 
  ๔.๒ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่นักวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำ และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
ก ำหนดงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน และประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด 
  ๔.๓ สร้ำงเครือข่ำยประชำสังคม (Civil Society Network) ในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต 
เทคโนโลยี และวิธีกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมกับบริบทของท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรลดต้นทุน (Cost) กำรเพ่ิมผลผลิต 
(Productivity) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน (Value Added) ซ่ึงจะมีผลต่อกำรลดกำรน ำเข้ำเทคโนโลยี และ
วัตถุดิบของประเทศในระยะยำว 
  ๔.๔  ท ำให้ประชำชนในชุมชนท้องถิ่นมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  อันเกิดจำกช่องทำง/โอกำสในกำร
ประกอบอำชีพ และรำยได้ที่เพ่ิมขึ้น 
  ๔.๕  เกิดระบบกำรถ่ำยโอนองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของชุมชนฐำนรำก และมีกำรขยำยผลต่อไปยังชุมชนอ่ืนๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
๕.  กรอบระยะเวลำและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  ๕.๑ สกอ. ร่วมกับเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ จัดท ำข้อก ำหนดโครงกำร (TOR) และ
เวียนแจ้งเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ  (B) และเครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (C) ทั้ง ๙ แห่ง ภำยในเดือน
สิงหำคม ๒๕๕๙ 

๕.๒ เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (C) จัดประชุมสถำบันอุดมศึกษำและนักวิจัยในเครือข่ำยฯ เสนอ 
เอกสำรสรุปภำพรวมโครงกำรประจ ำปี และชุดโครงกำรวิจัยที่ประกอบด้วยข้อเสนอโครงกำรวิจัย/โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักวิจัย ทั้งนี้  ประเด็นปัญหำ -โจทย์วิจัยต้องถูกก ำหนดโดยชุมชน/ท้องถิ่น และด ำเนินกำรคัดเลือก 
กลั่นกรองโครงกำรที่สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ-พัฒนำขีดควำมสำมำรถของชุมชน 

๕.๓  เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (เครือข่ำย C) จดัท ำเอกสำรสรุปภำพรวมโครงกำรวิจัยประจ ำปี
และเอกสำรข้อเสนอโครงกำรฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) พร้อมด้วยบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปภาพรวมโครงการวิจัยประจ าปี/ เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์/ 
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ) โดยให้เครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) ด ำเนินกำรกลั่นกรอง 
ตรวจสอบ และอนุมัติเอกสำรข้อสรุปโครงกำรวิจัยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ที่เหมำะสม (ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำร) ในกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย และส่งมำยัง สกอ. ภำยในวันท่ี ๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

 
 



 ๕ 

๕.๔  สกอ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำรสรุปข้อเสนอโครงกำรวิจัยประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๐ ของเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) โดยจะน ำเสนอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เป็นผู้
ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร และอนุมัติให้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงกำรวิจัยให้แก่เครือข่ำย
บริหำรกำรวิจัย (C) โดยตรง ภำยในเดือนตุลำคม ๒๕๕๙  
  ๕.๕ เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (เครือข่ำย C) เริ่มด ำเนินงำนวิจัยตำมแผนปฏิบัติกำรที่ได้รับอนุมัติ 
และด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล ซ่ึงประกอบด้วย
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  (Progress Report) รอบ ๕ เดือน พร้อมรำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยม (Site Visit) ร่วมกับ
ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ แล้วจัดส่งรำยงำนงำนกำรติดตำมและประเมินผลมำยัง สกอ. โดย
ผ่ำนเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ  (เครือข่ำย B) ให้ควำมเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์ม
รายงานการติดตามและประเมินผล) ภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๐ 

๕.๖  เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (เครือข่ำย C) ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดย
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ซ่ึงประกอบด้วยรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รอบ ๑๐ เดือน พร้อม
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี (กำรประเมินผลผลิต และผลกระทบ (Result base) กำรใช้
ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย รวมทั้งกำรเผยแพร่ ขยำยผล และต่อยอดองค์ควำมรู้) ภำยหลังเสร็จสิ้นโครงกำรวิจัย 

แล้วจัดส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนมำยัง สกอ. โดยผ่ำนเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (เครือข่ำย B) ให้
ควำมเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินงาน) ภำยในเดือนตุลำคม ๒๕๖๐ 
     
๖.  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนวิจัยและบริหำรโครงกำร 

ข้ันตอนกำรด ำเนินโครงกำรวิจัย 
 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ 
๑. สกอ. เวียนแจ้งข้อก ำหนดโครงกำร (TOR) 

เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) 
และเครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (C) 

                

๒. เครือข่ำยวิจัย (C) สรุปภำพรวมโครงกำร
ประจ ำปี และข้อเสนอโครงกำรวิจัย/
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัย แล้ว 
น ำเสนอต่อ สกอ. 

                

๓. สกอ.อนุมัติโครงกำร ลงนำมในบันทึก
ข้อตกลงฯ และจัดสรรงบประมำณ 

                

๔. เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (C) ด ำเนิน
งำนวิจัยตำมแผนปฏิบัติกำร 

                

๕. เครือข่ำยวิจัย (C) ติดตำมประเมิน
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และสรุปผล
เสนอ สกอ.  

                

๖. เครือข่ำยวิจัย (C)  ติดตำม ประเมิน
รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
สรุปผลเสนอ สกอ. 

                

 
 
 
 



 ๖ 

๗. กรอบงบประมำณ 

งบบริหำรจัดกำร* งบสนับสนุนโครงกำรวิจัย * จ ำนวนโครงกำร 
เครือข่ำยละ ๔๐๐,๐๐๐ บำท เครือข่ำยละ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บำท ชุดโครงกำรวิจัยและ/หรือโครงกำรเดี่ยว  

สำมำรถเสนอเป็นชุดโครงกำรได้อย่ำงน้อย ๑ ชุด
โครงกำร โดยมีข้อเสนอโครงกำรวิจัยย่อยรวม

แล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๐ โครงกำร 
*  ในกรณีท่ีเครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย (เครือข่ำย C) ไม่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรวิจัย  

สกอ. จะ จัดสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กับเครือข่ำยอ่ืนๆ ท่ีเสนอเพ่ิมเติมในภำยหลัง  
๘.  ผลผลิตและผลลัพธ์ 
  ๗.๑  ผลผลิต : ข้อเสนอโครงกำรวิจัย/โครงกำรวิจัย/โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัย จ ำนวนรวม
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ โครงกำร (๙ เครือข่ำย) ทีต่อบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด สำมำรถน ำไปใช้ป ระโยชน์ในกำรพัฒนำ คุณภำพกำ รผลิต ยกระดับขี ด
ควำมสำมำรถด้ำนผลิตภำพของเศรษฐกิจชุมชน 
  ๗.๒  ผลลัพธ์ : ๑) จ ำนวนชุมชนที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีจำกโครงกำรวิจัย 
๒) จ ำนวนคนในชุมชนที่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้จริง ก่อให้เกิดกำรสร้ำง
อำชีพหรือกำรเพ่ิมรำยได้ ๓) จ ำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย ๔) ควำมเข้มแข็งหรือควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำของเครือข่ำยบริหำรกำรวิจัยในกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 
๙.  ก ำหนดเวลำและสถำนท่ีส่งข้อเสนอโครงกำร 
 

ให้เครือข่ำยวิจัย (C) ทั้ง ๙ แห่ง จัดท ำเอกสำรข้อเสนอโครงกำรประจ ำปี ๒๕๖๐ ตำมแบบฟอร์ม
ที่ก ำหนด เพ่ือสรุปยุทธศำสตร์และโครงกำรวิจัยฯ ทีจ่ะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑ ชุด พร้อม 
CD จ ำนวน ๑ แผ่น ส่งมำยัง ส ำนักประสำนและส่งเสริมกิจกำรอุดมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
๓๒ ๘  ถน น ศ รี อ ยุ ธ ย ำ  เข ต ร ำ ช เท วี  กรุ ง เท พ ฯ ๑ ๐ ๔ ๐ ๐  โท ร ศั พท์  ๐ -๒ ๐ ๓ ๙ -๕ ๕๔ ๖  E-mail : 
research_ohec@hotmail.com ภำยในวันท่ี ๑๕ ตุลำคม พ.ศ.๒๕ ๕๙ (ยึดวันท่ีประทับตรำไปรษณีย์เป็น
ส ำคัญ) ท้ังน้ี หำกเอกสำรท่ีน ำส่งมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วนตำมเงื่อนไขและหำกพ้นก ำหนดระยะเวลำส่งจะถือ
ว่ำเป็นโมฆะ  
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