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ขอกําหนดโครงการวิจัย (TOR) 
เครือขายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก 

สกอ. ภาคใตตอนบน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดดําเนินโครงการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปจจุบัน เพื่อตอบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตรแหงรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองตอความตองการพัฒนาประเทศและ
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสรางกลไก
เชื่อมโยงกับเครือขายชุมชนทองถิ่น โดยนําองคความรูจากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปญญามาถายทอดทักษะ
ความรู และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกชุมชน รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพิ่มโอกาส
ในการสรางอาชีพ รายได และการพึ่งพาตนเอง ทําใหเกิดผลกระทบตอการสรางความเขมแข็งทางสังคมอยาง
ยั่งยืน 

 ทางเครือขายการวิจัยไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในเขตภาคใตตอนบน และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ เพื่อ
กําหนดโจทยและทิศทางการวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและผูที่เกี่ยวของอยางแทจริง และ
เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 

 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยใหแกสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินงานวิจัยใหตรงประเด็น
ความตองการของชุมชนและผูประกอบการในแตละพ้ืนที่ โดยกําหนดปญหา-โจทยวิจัย ที่มาจากประเด็นความ
ตองการของชุมชน เสริมสรางกระบวนการวิจัย การประเมินผลการวิจัย และผลการวิจัยที่ตอบสนองตอการใช
ประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอยางแทจริง  

๒.๒ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทําการวิจัย และนําผลที่ไดรับจากการทําวิจัยไป
ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใหกับชุมชน เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และขยายผลสูการ
พัฒนาผลิตภาพ (productivity) ของทองถิ่น เพื่อยกระดับความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้น อยางเปนระบบครบ
วงจรที่ยั่งยืน  

๒.๓ เพื่อสรางความแข็งแกรงของสถาบันอุดมศึกษาในดานการวิจัย เสริมสรางโอกาสและการพัฒนา
สมรรถนะ(Capacity Building) ดวยการเพิ่มโอกาสการวิจัยใหแกคณาจารยและนักวิจัยรุนใหม ผานกลไกการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับภาคประชาสังคม (Civil Society) อยางเปนระบบ และเพื่อเปนการพัฒนา
ประสบการณวิจัยรวมกับภาคเอกชนในระยะยาวของคณาจารย/นักวิจัย 

๒.๔ เพื่อเสริมสรางกลไกความรวมมือในระบบเครือขายระหวางสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน 
ผูประกอบการ หนวยงานระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการกําหนดแผนการดําเนิน
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โครงการวิจัยที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดและทองถิ่น โดยเนนการพัฒนาโจทยวิจัยจาก
ปญหาของชุมชน  
 

๓. ประโยชนและผลที่คาดวาจะไดรับ 

๓.๑ เกิดกลไกความรวมมือในการแกไขปญหาชุมชนดวยการวิจัยในรูปแบบเครือขายระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผูประกอบการ หนวยงานราชการสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
การศึกษาวิจัยและถายทอดองคความรู เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอยางเหมาะสม 

๓.๒ เสริมสรางความเขมแข็งใหแก นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสรางความเขาใจในการกําหนด
งานวิจัยที่ สอดคลองกับความตองการของชุมชน และประเด็นยุทธศาสตร ของจังหวัด 

๓.๓ สรางเครือขายประชาสังคม (Civil Society Network) ในการพัฒนากระบวนการผลิต 
เทคโนโลยี และวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น โดยเฉพาะการลดตนทุน (Cost) การเพิ่ม
ผลผลิต (Productivity) สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน (Value Added) ซึ่งจะมีผลตอการลดการนําเขา 
เทคโนโลยี และวัตถุดิบของประเทศในระยะยาว 

๓.๔ ทําใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ อันเกิดจากชองทาง/โอกาสในการประกอบ
อาชีพ และรายไดท่ีเพิ่มขึ้น 

๓.๕ เกิดระบบการถายโอนองคความรู เทคโนโลยี และทักษะที่ เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนฐานราก และมีการขยายผลตอไปยังชุมชนอื่นๆ อยางเปนรูปธรรม 

 

๔. เงื่อนไขและขอบเขตการดําเนินงาน  

๔.๑ หัวขอหรือประเด็นวิจัยของโครงการตองกําหนดจากความตองการของภาคการผลิต (Demand 
Side) โดยชุมชนทองถิ่นตองเปนผูกําหนดประเด็นโจทยวิจัย – เครือขายฯ ดําเนินการวิจัย เพื่อใหไดผลผลิต
(Output) ตรงตามความตองการของชุมชน เพื่อนําไปใชประโยชนและสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ (๗ จังหวัดภาคใตตอนบน คือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร สุราษฎรธานี และ
นครศรีธรรมราช) 

๔.๒ ภาคการผลิต แสดงความตองการอยางชัดเจนที่จะเขารวมโครงการวิจัยและพัฒนารวมกับ
สถาบันอุดมศึกษา เชน การสนับสนุนงบประมาณ รวมศึกษาวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชประโยชนจริงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ยกระดับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรชุมชน/ทองถิ่นโดยอาศัย
เทคโนโลยี การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภณัฑและการจัดการพัฒนาคุณภาพระดับฝมือแรงงาน  

๔.๓ อาจารยและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการดําเนินโครงการวิจัยกับบุคลากรและ
นักวิจัยของภาคชุมชน สังคม โดยดําเนินการวิจัยใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๐ เดือน นับตั้งแตไดรับทุน  

๔.๔ ในการที่สถาบันอุดมศึกษาผูรับทุนจะนําผลการวิจัยไมวาที่สําเร็จแลวบางสวน หรือเสร็จสมบูรณ
ทั้งหมดแลว ไปลงพิมพเผยแพรในเอกสารหรือสิ่งพิมพใด ใหผูรับทุนลงขอความประกาศกิตติคุณทุกครั้งดวยวา
โครงการวิจัยหรือผลงานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๕. เปาหมาย 

 เกิดการถายโอนความรู เทคโนโลยี และทักษะตางๆ ตลอดจนแนวคิดที่เปนประโยชน สูชุมชนในแตละ
พื้นที่ หรือกลุมเปาหมาย เพื่อใหชุมชนฐานรากมีความเปนอยูดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น ตลอดจนเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตและระบบวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะในดานการเกษตรที่เปนอาชีพหลักของประชาชนในประเทศ สงผลใหลดตนทุนการผลิต พรอมทั้ง
เพิ่มผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ ลดการนําเขา สงเสริมการสงออก และสามารถแขงขันในตลาดได รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษามีกลไลเสริมสรางสมรรถนะนักวิจัยรุนใหม พัฒนาความเขมแข็งสูความเปนเลิสทางวิชาการที่
ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น  

 

๖. งบประมาณ  

 ก. เงินอุดหนุนจากเครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน  โครงการละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รวมคา
บริหารโครงการ ๑๐ %) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ได
แตงตั้งข้ึน  
 ข. แหลงทุนสมทบจากหนวยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม หนวยงานพัฒนาเอกชน หรือ อื่นๆ (ถามี 
โปรดระบุ) เปนเงินสด และ/หรือรูปแบบอื่นที่มิใชเงินสด (In-kind) ไดแก วัสดุ ครุภัณฑ คาใชจาย คาสึกหรอ
หรือเสื่อมสภาพ และทรัพยสินอื่น ๆ จะตองระบุหลักเกณฑของการคิดมูลคาดังกลาวไวในเอกสารโครงการ
อยางละเอียดดวย 
 

๗. กําหนดเวลาและเงื่อนไขการสงเอกสารแนวคิดเบื้องตน (Concept Paper) 

 นักวิจัยผูสนใจใหจัดทําการเขียนเอกสารแนบคิดเบื้องตน(รายละเอียดดังแนบ) ตามแนวทางการ
นําเสนอโครงการฯ จํานวน ๕ ชุด พรอมบรรจุใสซีดี ๑ แผน เสนอมายังเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบน ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อผาน
การพิจารณาใหปรับปรุงเปนขอเสนอโครงการในการพิจารณาขอเสนอโครงการนั้น นักวิจัยมีหนาที่ตอง
นําเสนอโครงการในรูปแบบ Oral Presentation ตอคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบน ผูทรงคุณวุฒิ และตองปรับเแกตาม
ขอเสนอแนะจากบุคคลดังกลาวขางตน สําหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินงาน
วิจัยตองนําเสนอโครงการในรูปแบบ Oral Presentation ตอหัวหนาสถาบันการศึกษา สกอ. ภาคใตตอนบน 
ที่ไดรับทุนในวันจัดพิธีลงนามสัญญารับทุนโครงการวิจัย  
 ในสวนของเอกสารแนวคิดเบื้องตน (Concept Paper)นั้น สามารถสงไดไมเกิน สถาบันละ ๒ 
โครงการ  

๘. คุณสมบัติของหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ 
๘.๑ หัวหนาโครงการตองเปนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเครือขายภาคใตตอนบน และเปนผูมี

ความรูความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้นเฉพาะ 
๘.๒ มีบุคลากรจากองคกร/ชุมชน รวมในโครงการดวย และ/หรือ ไดรับความเห็นชอบจากองคกร

องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือบุคคลในชุมชนหมูบาน ที่ปรากฏในกลุมเปาหมายของโครงการฯ 
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๘.๓ ตองไมเปนที่ปรึกษาในองคกรที่มีสวนสรางหรือผลิตอุปกรณตนแบบทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย
หรือเปนหุนสวน หรือมีผลประโยชนในโครงการฯ กอนวันที่ไดนําเสนอโครงการฯ 

๘.๔ หัวหนาโครงการไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย/สถาบันโดยตองเสนอโครงการผาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือหัวหนาสถาบัน 

๘.๕ ตองมีผูรวมโครงการอยูในสถาบันเดียวกันกับหัวหนาโครงการไมนอยกวา ๑ คน 
๘.๖ หัวหนาโครงการวจิัยตองไมเปนคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขาย  

๙. การเขียนเอกสารแนวคิดเบื้องตน (Concept Paper) 

 รายละเอียดดังแนบ หรือโหลดจากเว็บ : http://goo.gl/UvxGMR และสามารถขอขอมูลเพิ่มเติม
ไดทางอีเมลล kruedee@gmail.com  

 
๑๐. การเบิกจายเงิน 
 ขั้นตอนการดําเนินการดานการเงินของสถาบันในเครือขาย 
 ๑. ใหหัวหนาสถาบันการศึกษาที่ไดรับทุนทําสัญญารับทุนกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 ๒. ผูรับทุนจากแตละสถาบันจะทําสัญญารับทุนกับหัวหนาสถาบันตนสังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณซึ่ง
เปนแมขาย จะโอนเงินผานบัญชีธนาคารกรุงไทย ใหกับสถาบันผูรับทุนตามจํานวนงบประมาณของโครงการ 
วิจัยที่ไดรับการสนับสนุน  
 ๓. สถาบันที่นักวิจัยไดรับทุนจะไดรับคาบริหารโครงการ ๑๐ % ของงบประมาณของโครงการวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุน แตทั้งนี้ใหเปนไปตามงบประมาณที่ระบุในขอเสนอโครงการ 
 ๔. ระเบียบการใชจายเงินของโครงการวิจัยใหเปนไปตามระเบียบการใชจายเงินของสถาบันตนสังกัด
ของผูรับทุน (ทั้งนี้ ตองกับงบประมาณไวสําหรับโครงการวิจัยจนกวาจะแลวเสร็จ) 
 ๕. การตรวจสอบทางการเงินจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินใหตรวจสอบไดที่สถาบันตนสังกัดของผูรับ
ทุน  
 ๖. ผูรับทุนมีหนาที่จัดทํารายงานการเงิน และสําเนาหลักฐานการใชจายเงิน รวมทั้งในกรณีที่มีการ
จัดซื้อครุภัณฑใหแจงการสงมอบครุภัณฑที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยใหสถาบันตนสังกัด และแจงใหแมขาย
ทราบ 
 ๗. การติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยเปนอํานาจของหัวหนาสถาบันตนสังกัดของผูรับทุนและ
คณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. 
ภาคใตตอนบนผูรับทุนมีหนาที่ตองรายงานความกาวหนาใหกับสถาบันตนสังกัดและคณะกรรมการบริหาร
จัดการเครือขายฯ ทราบ  
 ๘. เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบนจะจัด
สัมมนาใหผูรับทุนนําเสนอรายงานความกาวหนาทุก ๕ เดือน ในรูบแบบ Oral Presentation และ Poster 
Presentation ตามที่คณะกรรมการกําหนด และติดตามการดําเนินงานในพื้นที่อยางนอย ๑ ครั้ง 
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๑๑. การติดตามประเมินผลโครงการ 

๑๑.๑ จัดสงรายงานความกาวหนา ภายใน ๕ เดือน หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควร นับจากวันลง
นามในบันทึกขอตกลงหรือมีหนังสือตอบรับใหดําเนินการโครงการ รายละเอียดควรประกอบดวย รายงานผล
การดําเนินโครงการ ผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเทคนิควิธีการ ณ จุดดําเนินการในชุมชน 
ประเมินความตองการของชุมชนเพิ่มเติม รวมถึงแนวโนมการดําเนินการเพิ่มเติมนอกกลุมเปาหมาย จํานวน ๕ 
ชุด พรอมขอมูลในแผนซีดีรอม จํานวน ๑ แผน หากนักวิจัยไมสามารถจัดสงรายงานความกาวหนามายัง
เครือขายได นักวิจัยตองทําหนังสือชี้แจงผานตนสังกดั มายงัเครือขาย ภายใน ๑๕ วัน 

๑๑.๒ คณะกรรมการมีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยแตละ
โครงการ โดยจะประเมินจากเอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการวิจัยนั้นๆ และมีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน ณ สถานที่ปฏิบัติการ รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ใหความเห็น กรณีการดําเนินการโครงการวิจัยไม
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ หรือไมสามารถดําเนินการได หรือดําเนินการไมกาวหนาเทาที่ควร 
สามารถชะลอระงับ ยุติการเบิกจายใหกับโครงการวิจัยดังกลาวได 

๑๑.๓ จัดสง (ราง) รายงานฉบับสมบูรณ ภายในวันสิ้นสุดสัญญา รายละเอียดควรประกอบดวย ผล
การดําเนินงาน ความสําเร็จและความสมบูรณของโครงการ วันและเวลาของการเริ่มใชเทคนิควิธีการใหมและ
การทดสอบการทํางาน ณ จุดดําเนินการในขั้นสุดทาย รวมทั้งรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการใชงานดังกลาว 
รายงานการวิเคราะหตัวแปร เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม รวมทั้งแนวคิดและวิธีการประยุกตแนวคิดใหมเพิ่มเติม
จากที่เสนอ (ถามี) จํานวน ๕ ชุด พรอมขอมูลในแผนซีดีรอม จํานวน ๑ แผน และทางเครือขายการวิจัยฯ จะ
จัดใหมีการสัมมนานําเสนอผลงานวิจัย 

๑๑.๔ มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเมื่อครบ ๑๐ เดือน เพื่อใหบุคลากรหลักของโครงการนําเสนอผล
การดําเนินงานที่ผานมา และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณ ระหวางนักวิจัย นักวิชาการ และผูไดรับผลประโยชนจากโครงการ 

๑๑.๕ จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดสัญญา รายละเอียดควร
ประกอบดวย รายละเอียดผลสัมฤทธิ์โครงการเชิงปริมาณและคุณภาพที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ การเผยแพร การขยายผล จํานวน ๕ เลม พรอมขอมูลในแผน
ซีดีรอม จํานวน ๑ แผน 

ในกรณีที่นักวิจัยไมสามารถดําเนินการเสร็จทันตามกําหนด ใหทําบันทึกชี้แจงขอขยายเวลา ภายใน 
๓๐ วัน กอนสิ้นสุดสัญญา คณะกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติขยายสัญญา ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน หรืออยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แตทั้งนี้การขยายเวลาตองไมเกิน ๖ เดือน  

 

๑๒. ผลงานที่ไดรับจากการคิดคนวิจัย 

 ๑๒.๑ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยนี้ เปนสิทธิของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการ หากหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการตองการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนใดๆ จะตองทําความตกลงกับมหาวิทยาลัยและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบนกอน ยกเวนการ
นําไปตีพิมพในวารสารวิชาการหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
  ๑๒.๒ หัวหนาโครงการจะเปดเผยผลการวิจัยตอเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบน ทั้งหมดอยางไมปดบัง และในกรณีที่จะตองดําเนินการเพื่อจด
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สิทธิบัตร หรือเพื่อการโอนสิทธิในการถายทอดเทคโนโลยี นักวิจัยจะรวมมือใหขอมูลผลการวิจัย รวมทั้งไม
เปดเผยผลการวิจัยนั้น จนกวาการจดสิทธิบัตรเสร็จเรียบรอย 
 ๑๒.๓ หัวหนาโครงการจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งหัวหนาโครงการและผูที่หัวหนาโครงการมอบหมายนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ตามสัญญานี้  

๑๒.๔ หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการเปนเจาของเครื่องมือ อุปกรณ หรือครุภัณฑใด ๆ ที่
ผูรับทุนไดจัดซื้อโดยทุนทรัพยของเครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน จนกวาจะมีการตกลงกัน
เปนอยางอื่น 
 ๑๒.๕ หัวหนาโครงการจะปองกันมิใหมหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกรองคาเสียหาย 
คาใชจาย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรองโดยบุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเวนไม
กระทําการของหัวหนาโครงการ หรือของลูกจางของหัวหนาโครงการ 

หมายเหตุ 

  ในกรณีใดๆ ก็ตาม การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน ถือ
เปนขอสิ้นสุด 
 

***************************************************************** 


