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ขอกําหนดการสงขอเสนอโครงการวจิัย 
 

1. ชื่อโครงการ  
โครงการเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต

ตอนบน 

2. หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดดําเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก นับตั้งแตป พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบัน เพื่อตอบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตรแหงรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองตอความตองการพัฒนาประเทศและ
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสรางกลไก
เชื่อมโยงกับเครือขายชุมชนทองถิ่น โดยนําองคความรูจากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปญญามาถายทอดทักษะ
ความรู และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกชุมชน รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพิ่มโอกาส
ในการสรางอาชีพ รายได และการพึ่งพาตนเอง ทําใหเกิดผลกระทบตอการสราง ความเขมแข็งทางสังคมอยาง
ยั่งยืน 

 ทางเครือขายการวิจัยไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในเขตภาคใตตอนบน และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
เพื่อกําหนดโจทยและทิศทางการวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและผูที่เกี่ยวของอยางแทจริง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 

3. วัตถุประสงค 

๓.๑. เพื่อสนับสนุนใหเกิดกลไกการประสานความรวมมือกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ
ผูประกอบการ ในการคนหา กําหนดความตองการ และเสนอความตองการของชุมชนเพื่อนํางานวิจัยและองค
ความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาไปถายทอดใหแกชุมชนและผูประกอบการอยางตรงตามความตองการของ
ชุมชน 

๓.๒. เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการวิจัยใหตรงประเด็นความตองการของชุมชนและ
ผูประกอบการเพื่อเสริมเทคโนโลยีที่มีอยูใหเกิดสมรรถภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนําไปถายทอดสูชุมชน
หรือผูประกอบการ 

๓.๓ เพื่อสนับสนุนการวิจัย และนําไปถายทอดเทคโนโลยีที่สามารถแกปญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก 
และยกระดับความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้น อยางเปนระบบครบวงจรที่ยั่งยืน 

๓.๔ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาและ / หรือ
ระหวางสาขาวิชา และพัฒนาประสบการณของการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา 

๓.๕ เพื่อสรางความแข็งแกรงของสถาบันอุดมศึกษาในดานการวิจัย ดวยการเพิ่มโอกาสในการวิจัย
ใหแกนักวิจัยรุนใหม และการพัฒนาประสบการณวิจัยรวมกับภาคเอกชนในระยะยาวของคณาจารย พรอมทั้ง
สรางความสัมพันธอันดีตอชุมชนทองถิ่นในการรวมกันสรรคสรางความเขมแข็งของชุมชนใหแนบแนนขึ้น 

๓.๖ เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย สูกลุมนักวิจัย คณาจารยใน
สถานศึกษา และสาธารณชน 
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4. เปาหมาย 
 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชาฐานรากมีเปาหมายใหเกิดกลไก

ความรวมมือกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และวิสาหกิจในการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สูชุมชนที่ทําใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได 
หลังจากที่ ไดนําผลการวิจัยและเทคโนโลยีที่ตรงกับความตองการของชุมชนทองถิ่นที่ ไดรับจาก
สถาบันอุดมศึกษาไปใช และมีการขยายผลโดยมีการถายทอดความรูไปยังชุมชนอื่น อันสงผลใหเศรษฐกิจ
ชุมชนซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น 

5. ลักษณะของโครงการ  

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ซึ่งเนนการวิจัยที่นําองคความรูและ
เทคโนโลยีที่ไดไปถายทอดสูประชาชนในชุมชน ดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน ซึ่งอยูในทองถิ่นของ 7 จังหวัดภาคใตตอนบน คือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร 
สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีเปาหมายในการสรางความเปนอยูของชุมชนทองถิ่นใหดีขึ้น 
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได เกิดเศรษฐกิจการคาของชุมชน ลดการนําเขาและสนับสนุน
การสงออก จึงกําหนดใหมีลักษณะของโครงการดังนี้ 

 ๕.๑. โครงการเดี่ยว มีเงื่อนไขดังนี ้
1. เปนโครงการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของเครือขายฯ และดําเนินการโดย

บุคลากรสายวิชาการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สังกัด สกอ. ทั้งนี้ตองไมมีความซ้ําซอนกับ
โครงการที่ดําเนินการไปแลว หรืออยูในระหวางการดําเนินการ หรือขอเสนอรับทุน จากแหลงทุนใด ๆ และ
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป หลังจากไดรับการพิจารณาสนับสนุน 

2. เปนโครงการวิจัยเพื่อสรางแนวทาง หรือนวัตกรรม หรือตอยอดจากโครงการวิจัยเดิม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการพัฒนาชุมชนฐานรากใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งนี้ตองมีกลุมชุมชนเปาหมายเปนผูรวม
โครงการ ซึ่งอาจจะเปนลักษณะที่วิจัยรวมกัน หรือเปนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี 

3. ในกรณีที่เปนการวิจัยเพื่อสรางหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ ตองเปนสิ่งประดิษฐ ที่สามารถประยุกตใช
ในชุมชนไดจริง โดยใชทุนที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

4. เปนโครงการที่มีความชัดเจน ทั้งในดานทิศทาง โจทยปญหา ขอบเขต แนวทางการศึกษา การ
ถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการตอบคําถาม หรือสรุปผล อยางเบ็ดเสร็จในโครงการเดียว  

 5.2 โครงการชุด มีเงื่อนไขดังนี้ 
  1. เปนโครงการที่ประกอบดวยโครงการยอย จํานวน 3 โครงการ โดยมีผูอํานวยการ

โครงการ และสถาบันตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ ทั้ง 3 โครงการตองเปนโครงการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและ / หรือระหวางสาขาวิชา และพัฒนาประสบการณของการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา
โดยผูอํานวยการโครงการ จะเปนหัวหนาโครงการยอยไดเพียง 1 โครงการเทานั้น 

 2. โครงการยอยทั้ง 3 โครงการ ตองไมมีสวนใดซ้ําซอนกัน แตตองมีความเกี่ยวของกัน โดย
ทั้งหมดตองมีผลการวิจัยที่เมื่อรวมกันแลวสามารถตอบโจทยปญหาของชุมชนไดอยางสมบูรณ 

 3. ผูอํานวยการโครงการ จะตองจัดทํารายงานประมวลผลโครงการชุด เพื่อบูรณาการ
ผลการวิจัย และถายทอดเทคโนโลยีจากโครงการยอยทั้ง 3 โครงการ เพื่อความเชื่อมโยง และความสมบูรณ
ของโครงการชุด  

 4. เงื่อนไขอื่น ๆ ถือปฏิบัติเชนเดียวกับ โครงการเดี่ยว    
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 6. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย และนวัตกรรม  

เครือขายการวิจัยฯภาคใตตอนบน ไดพิจารณาใช “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 
255๕ – 255๙) ภาคใต”เปนแนวทางในการวิจัยเพื่อใหงานวิจัยของชาติเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย  
รายละเอียดเพิ่มเติมามารถสืบคนไดจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

เมื่อไดรับการสนับสนุนงบประมาณสามารถดําเนินการไดทันที โดยระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป  

8. คุณสมบัติของหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ 

๘.๑. หัวหนาโครงการตองเปนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเครือขายภาคใตตอนบน และเปนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้นเฉพาะหรือเปนผูที่เคยไดรับทุนวิจัยมาแลว (และจะตองไมเปนผูคาง
ผลงานวิจัยองเครือขายฯ) 

๘.๒. ตองมีบุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)/ชุมชน รวมในโครงการดวย และไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือบุคคลในชุมชนหมูบาน ที่ปรากฏในกลุมเปาหมาย
ของโครงการฯ 

๘.๓. ตองมีผูรวมโครงการอยูในสถาบันเดียวกันกับหัวหนาโครงการไมนอยกวา 1 คน 

๘.๔. หัวหนาโครงการไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย/สถาบันโดยตองเสนอโครงการผาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือหัวหนาสถาบัน (กอนเซ็นเอกสารสัญญารับทุน) 

๘.๕. หัวหนาโครงการวิจัยตองไมเปนที่ปรึกษาในองคกรที่มีสวนสรางหรือผลิตอุปกรณตนแบบทั้งโดย
นิตินัยและพฤตินัยหรือเปนหุนสวน หรือมีผลประโยชนในโครงการฯ  

๘.๖. หัวหนาโครงการวิจัยตองไมเปนคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขาย และตองไมเปนผูติดคาง
งานวิจัยกับเครือขาย 

9. งบประมาณ  

ก. เงินอุดหนุนจากเครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน 
 โครงการเดี่ยวไมเกินโครงการละ 200,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและดุลย

พินิจของคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ทางเครือขายแตงตั้งขึ้น  
 โครงการชุดไมเกินโครงการละ 600,000 บาท ซึ่งประกอบไปดวยอยางนอย 3 โครงการ

ยอย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ทางเครือขายแตงตั้งขึ้น  
ข. แหลงทุนสมทบจากหนวยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม หนวยงานพัฒนาเอกชน หรือ อื่นๆ (ถามี 

โปรดระบุ) เปนเงินสด และ/หรือรูปแบบอื่นที่มิใชเงินสด (In-kind) ไดแก วัสดุ ครุภัณฑ คาใชจาย คาสึกหรอ
หรือเสื่อมสภาพ และทรัพยสินอื่น ๆ จะตองระบุหลักเกณฑของการคิดมูลคาดังกลาวไวในเอกสารโครงการ
อยางละเอียดดวย 

 โดยมีรายละเอียดเกณฑการตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

๙.๑. งบบุคลากร ไมเกิน รอยละ 10 

 คาตอบแทนผูวิจัย  
 คาจางผูชวยวิจัย  
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๙.๒. งบดําเนินการไมเกิน รอยละ 80 
 คาใชสอย  
- คาจางเหมาแรงงาน 
- คาเบี้ยเลี้ยง 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
- คาเดินทาง, ที่พัก 
- คาเชาเหมารถ 
- คาจัดการประชุม-ฝกอบรม 
- คาวิเคราะหขอมูล 
- คาจัดทําเอกสาร, รายงาน 

 คาวัสดุ 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุวิทยาศาสตร 
- วัสดุงานครัว 
- วัสดุสํานักงาน 

 อื่นๆ 
๙.๓. งบบริหารโครงการ ไมเกิน 10% ของงบประมาณโดยรวมของโครงการ 

10. ผลผลิตและดัชนีวัดความสําเร็จ 

 ๑๐.๑. ไดทราบปญหาที่จําเปนเรงดวนตามลําดับ ตรงตามความตองการของชุมชนหรือผูประกอบการ
อยางแทจริง 
 ๑๐.๒. มีการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหาใหแกชุมชนและผูประกอบการ 
 ๑๐.๓. ประชาชนไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยผานการฝกอบรมหรือการมีสวนรวม 
 ๑๐.๔. ไดงานวิจัยตอยอดเทคโนโลยีที่มีอยูหรือปรับเทคโนโลยีใหเกิดความเหมาะสมอยางนอยเทากับ
จํานวนชุมชนและจํานวนผูประกอบการที่รวมในโครงการ 

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑๑.๑. ไดเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูและความรวมมือกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และ
ผูประกอบการ ใหแกบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

๑๑.๒. ไดเกิดกลุมประชาสังคมการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนดวยเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ 

๑๑.๓. ผลที่ไดรับจากการดําเนินโครงการฯ จะทําใหเกิดการถายโอนความรูเทคโนโลยี และทักษะ
ตางๆ ตลอดจนแนวคิดที่เปนประโยชน สูประชาชนในชุมชนตางๆ หรือกลุมเปาหมาย โดยคาดหวังผลความ
เปนอยูที่ดีข้ึน ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  

๑๑.๔. การดําเนินโครงการฯ จะชวยแกปญหาชุมชนใหมีความเปนอยูดีขึ้น พรอมเสริมสรางความ
เขมแข็งที่หลากหลายดานชุมชน เกิดสัมพันธความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกร/ชุมชนทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรม 
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๑๑.๕. ไดเกิดการพัฒนากระบวนการผลิต และระบบวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะในดาน
การเกษตรที่เปนอาชีพหลักของประชาชนในประเทศ สงผลใหลดตนทุนการผลิตดวยขบวนการจัดการทาง
เทคโนโลยี พรอมเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแกชุมชน ลดการนําเขาจากตางประเทศ สงเสริมการสงออก
สูสากล และสามารถแขงขันในตลาดได 

๑๑.๖. ไดทําใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีความเขาใจในความตองการขององคกร/ชุมชนทองถิ่น 
และมีสวนรวมในการพัฒนา สรางความเขมแข็งและความเปนเลิศทางวิชาการจากกระบวนการวิจัยที่
สอดคลองกับความตองการขององคกร/ชุมชนทองถิ่น 

12. กําหนดเวลาและเงื่อนไขการสงขอเสนอโครงการ 

นักวิจัยผูสนใจใหจัดทําขอเสนอเชิงหลักการ (concept paper) จํานวน 5 ชุด พรอมบรรจุใสซีดี 1 
แผน เสนอมายังเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบน 
ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่อผานการพิจารณาใหปรับปรุงเปนขอเสนอโครงการ ในการ
พิจารณาขอเสนอเชิงหลักการนั้น นักวิจัยมีหนาที่ตองนําเสนอโครงการในรูปแบบ Oral Presentation 
(นําเสนอแบบปากเปลา) ตอคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบน ผูทรงคุณวุฒิ และตองปรับเแกตามขอเสนอแนะจากบุคคล
ดังกลาว ขางตน สําหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินงานวิจัยตองนําเสนอ
โครงการในรูปแบบ Oral Presentation (นําเสนอแบบปากเปลา) ตอหัวหนาสถาบันการศึกษา สกอ. ภาคใต
ตอนบน ที่ไดรับทุนในวันจัดพิธีลงนามสัญญารับทุนโครงการวิจัย  

 
13. หัวขอสําคัญของการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม  

 ชื่อโครงการ (ไทย, อังกฤษ) 
 ประเภทของงานวิจัย 

o ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)  

 ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ที่         
 กลุมเรื่อง          

 คําสําคัญ 

 คณะทํางานหรือทีมวิจัย 
o รายชื่อนักวิจัย  
o ตําแหนงทางวิชาการ 
o ตําแหนงที่รับผิดชอบในโครงการ (ที่ปรึกษา , หัวหนาโครงการ , ผูรวมวิจัย) 
o หนวยงาน (รายละเอียดการติดตอ) 

 หนวยงาน 
 ที่อยู 
 โทรศัพท /โทรสาร 
 E-mail address 

o หนาที่รับผิดชอบในโครงการวิจัย , สัดสวนที่ทํา (%) 
o ชุมชนผูเขารวมโครงการ 
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 หลักการและเหตุผล , ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี, คําถามการวิจัย 

 วัตถุประสงคโครงการ 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ / เปาหมายเมื่อจบโครงการ  

 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 เอกสารอางอิง 

 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจัย 
 สถานที่ทําการวิจัย 

 แผนการดําเนินงาน 

 แผนการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน โดยแสดงขั้นตอนการถายทอดเทคโนโลยี พื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน 
และกรอบเวลาที่ใชในการดําเนินงาน 

 งบประมาณ  
o หากมีการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนอื่นๆโปรดระบุใหชัดเจน 

 ประวัติคณะผูวิจัย 
o ชื่อ-สกุล 
o ทะเบียนนักวิจัย 
o ตําแหนงทางวิชาการ 
o ตําแหนงหนาที่การงาน 
o สํานักงานหรือสถานที่ติดตอ 
o ประวัติการศึกษา  
o ประสบการณทํางาน  
o ผลงานทางวิชาการ , งานวิจัย , บริการวิชาการ  
o งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ  
o งานที่ตีพิมพ , งานที่เผยแพร  

 มีลายเซ็นตที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผูรวมวิจัย และผูแทนชุมชนที่เขารวม โดยหัวหนาโครงการ คณบดี 
และอธิการบดี / หัวหนาสถาบัน ลงนาม (สงเมื่อผานอนุมัติใหทําสัญญา) 

 เอกสารประกอบ(สงเมื่อผานอนุมัติใหทําสัญญา)และเอกสารอื่นๆ (ถามี)  
o ชุมชนที่ไดรับประโยชน ผูแทนชุมชน / องคกร สถานที่ติดตอ (สงเมื่อผานอนุมัติใหทําสัญญา) 

 แนบสําเนาบันทึกความรวมมือระหวางหนวยงานกับสถาบัน 
o คํารับรองของผูวิจัย และผูบังคับบัญชา (สงเมื่อผานอนุมัติใหทําสัญญา) 

14. การเบิกจายเงิน 

ขั้นตอนการดําเนินการดานการเงินของสถาบันในเครือขาย 
1. ใหหัวหนาสถาบันการศึกษาที่ไดรับทุนทําสัญญารับทุนกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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2. ผูรับทุนจากแตละสถาบันจะทําสัญญารับทุนกับหัวหนาสถาบันตนสังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณซึง่
เปนแมขาย จะโอนเงินผานบัญชีธนาคารกรุงไทย ใหกับสถาบันผูรับทุนตามจํานวนงบประมาณของ
โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน  

3. สถาบันที่นักวิจัยไดรับทุนจะไดรับคาบริหารโครงการ 10 % ของงบประมาณของโครงการวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุน แตทั้งนี้ใหเปนไปตามงบประมาณที่ระบุในขอเสนอโครงการ 

4. ระเบียบการใชจายเงินของโครงการวิจัยใหเปนไปตามระเบียบการใชจายเงินของสถาบันตนสังกัด
ของผูรับทุน  

5. การตรวจสอบทางการเงินจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินใหตรวจสอบไดที่สถาบันตนสังกัดของผูรบั
ทุน  

6. ผูรับทุนมีหนาที่จัดทํารายงานการเงิน และสําเนาหลักฐานการใชจายเงิน รวมทั้งในกรณีที่มีการ
จัดซื้อครุภัณฑใหแจงการสงมอบครุภัณฑที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยใหสถาบันตนสังกัด และแจงใหแมขายทราบ 

7. การติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยเปนอํานาจของหัวหนาสถาบันตนสังกัดของผูรับทุนและ
คณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. 
ภาคใตตอนบนผูรับทุนมีหนาที่ตองรายงานความกาวหนาใหกับสถาบันตนสังกัดและคณะกรรมการบริหาร
จัดการเครือขายฯ ทราบ  

8. เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบนจะจัด
สัมมนาใหผูรับทุนนําเสนอรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน ในรูปแบบ  Oral Presentation (นําเสนอแบบ
ปากเปลา) ตามที่คณะกรรมการกําหนด และติดตามการดําเนินงานในพื้นที่อยางนอย 1 ครั้ง 

15. การติดตามประเมินผลโครงการ 

๑๕.๑. จัดสงรายงานความกาวหนา ภายใน 6 เดือน หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร นับจากวัน
ลงนามในบันทึกขอตกลงหรือมีหนังสือตอบรับใหดําเนินการโครงการ รายละเอียดควรประกอบดวย รายงาน
ผลการดําเนินโครงการ ผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเทคนิควิธีการ ณ จุดดําเนินการในชุมชน 
(ถามี) ประเมินความตองการของชุมชนเพิ่มเติม รวมถึงแนวโนมการดําเนินการเพิ่มเติมนอกกลุมเปาหมาย 
จํานวน 5 ชุด พรอมขอมูลในแผนซีดีรอม จํานวน 1 แผน หากนักวิจัยไมสามารถจัดสงรายงานความกาวหนา
มายังเครือขายได นักวิจัยตองทําหนังสือชี้แจงผานตนสังกัด มายังเครือขาย ภายใน 15 วัน 

๑๕.๒. คณะกรรมการมีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยแตละ
โครงการ โดยจะประเมินจากเอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการวิจัยนั้นๆ และมีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน ในพื้นที่ รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ใหความเห็น กรณีการดําเนินการโครงการวิจัยไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ หรือไมสามารถดําเนินการได หรือดําเนินการไมกาวหนาเทาที่ควร คณะกรรมการ
สามารถชะลอ ระงับ หรือยุติการเบิกจายเงินของโครงการวิจัยดังกลาวได 

๑๕.๓. จัดสง (ราง) รายงานฉบับสมบูรณ ภายในวันสิ้นสุดสัญญา รายละเอียดควรประกอบดวย ผล
การดําเนินงาน ความสําเร็จและความสมบูรณของโครงการ วันและเวลาของการเริ่มใชเทคนิควิธีการใหมและ
การทดสอบการทํางาน ณ จุดดําเนินการในขั้นสุดทาย รวมทั้งรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการใชงานดังกลาว 
รายงานการวิเคราะหตัวแปร เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม รวมทั้งแนวคิดและวิธีการประยุกตแนวคิดใหมเพิม่เตมิ
จากที่เสนอ (ถามี) จํานวน 5 ชุด พรอมขอมูลในแผนซีดีรอม จํานวน 1 แผน และทางเครือขายการวิจัยฯ จะ
จัดใหมีการสัมมนานําเสนอผลงานวิจัย 
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๑๕.๔. มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อปดโครงการ 1 ป เพื่อใหบุคลากรหลักของโครงการนําเสนอ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ ระหวางนักวิจัย นักวิชาการ และผูไดรับผลประโยชนจากโครงการ 

๑๕.๕. จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดสัญญา รายละเอียดควร
ประกอบดวย รายละเอียดผลสัมฤทธ์ิโครงการเชิงปริมาณและคุณภาพที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินงาน ปญหา / อุปสรรค ขอเสนอแนะ การเผยแพร การขยายผล จํานวน 5 เลม พรอมขอมูลในแผน
ซีดีรอม จํานวน 1 แผน 

ในกรณีที่นักวิจัยไมสามารถดําเนินการเสร็จทันตามกําหนด ใหทําบันทึกชี้แจงขอขยายเวลา ภายใน 
30 วัน กอนสิ้นสุดสัญญา คณะกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติขยายสัญญา ครั้งละไมเกิน 3 เดือน หรืออยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แตทั้งนี้การขยายเวลาตองไมเกิน 6 เดือน  

16. ผลงานที่ไดรับจากการคิดคนวิจัย 

๑๖.๑. สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยนี้ เปนสิทธิของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการ หากหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการตองการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนใดๆ จะตองทําความตกลงกับมหาวิทยาลัยและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบนกอน ยกเวนการ
นําไปตีพิมพในวารสารวิชาการหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

๑๖.๒. หัวหนาโครงการจะเปดเผยผลการวิจัยตอเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบน ทั้งหมดอยางไมปดบัง และในกรณีที่จะตองดําเนินการเพื่อจด
สิทธิบัตร หรือเพื่อการโอนสิทธิในการถายทอดเทคโนโลยี นักวิจัยจะรวมมือใหขอมูลผลการวิจัย รวมทั้งไม
เปดเผยผลการวิจัยนั้น จนกวาการจดสิทธิบัตรเสร็จเรียบรอย 

๑๖.๓. หัวหนาโครงการจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งหัวหนาโครงการและผูที่หัวหนาโครงการมอบหมายนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ตามสัญญานี้  

๑๖.๔. หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการเปนเจาของเครื่องมือ อุปกรณ หรือครุภัณฑใด ๆ ที่
ผูรับทุนไดจัดซื้อโดยทุนทรัพยของเครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน จนกวาจะมีการตกลงกัน
เปนอยางอื่น 

๑๖.๕. หัวหนาโครงการจะปองกันมิใหมหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกรองคาเสียหาย 
คาใชจาย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรองโดยบุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเวนไม
กระทําการของหัวหนาโครงการ หรือของลูกจางของหัวหนาโครงการ 

หมายเหตุ : ในกรณีใดๆ ก็ตาม การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย
ภาคใตตอนบน ถือเปนขอสิ้นสุด 


