
 
ประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

เรื่อง  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
................................................... 

ตามที่เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างได้ประสานงานการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก แก่สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จ านวน 30 สถาบัน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น    

 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างจึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาตาม
ข้อก าหนดโครงการ (TOR) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ซึ่งมีหลักส าคัญคือ  
ด าเนินการวางกรอบการวิจัยแนวทางการด าเนินโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัย รวมทั้งเป้าหมายของผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  

ในการนี้ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างจึ งประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยโดยมีเงื่อนไขในการเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี      
สู่ชุมชนฐานราก ดังนี้  

1. มีกรอบงานวิจัยเพื่อการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัย 6 ด้าน คือ  
1.1 ด้านเกษตรกรรมและอาหาร 
1.2 ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ 
1.3 ด้านวิสาหกิจชุมชน 
1.4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง 
1.5 ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.6 ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

2.  เป็นชุดโครงการวิจัย โดยชุดโครงการวิจัยมีโครงการย่อยอย่างน้อย  2  โครงการ   
 2.1 ) เป็นโครงการที่มาจากประเด็นความต้องการของชุมชนและตอบสนองต่อการใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง  
 2.3) เป็นการศึกษาวิจัยแบบสายโซ่คุณค่า (Value chain) ที่แสดง ผลการด าเนิน

โครงการภายในระยะเวลา 2 - 3 ปี อย่างครบวงจร ทั้งนี้ ชุดโครงการวิจัยจะต้องมาจากยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และจะต้องมีการระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจนใน   แต่ละระยะดังนี้ 
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ระยะต้นน้ า / ปีที่ 1 ระยะกลางน้ า / ปีที่ 2 ระยะปลายน้ า / ปีที่ 3 
ส าม า ร ถ ส ร้ า งอ งค์ ค ว าม รู้ /
เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ 
โปรดระบุ.... 

สามารถสร้างต้นแบบ(Prototype) 
สินค้า/บริการ หรือสามารถน า
ผลงานไปปรับใช้ในพื้นที่ได้จริง  
โปรดระบุ.... 

สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลงานวิจัยได้ 
โปรดระบุ.... 

กรณีท่ีเป็นการต่อยอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีอยู่ 
สามารถด าเนินการในระยะที่ 2 ได้ทันที 

ยกตัวอย่าง เช่น จ านวนรายได้/
ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน การลดต้นทุน/
ค่าใช้จ่าย หรือการมีคุณภาพ
ชีวิต/สิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 
เป็นต้น 

3.  แต่ละ ชุดโครงการวิจัย ต้องมีผู้ร่วมวิจัยจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ อย่างน้อย 2 สถาบัน 
ร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ  และมีผู้จัดการโครงการ เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการโครงการวิจัยในลักษณะ 
Program based 

4. กรณีของนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา ควรมีนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการด้วย หากหัวหน้า
โครงการวิจัยเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องมีคุณสมบัติตามนิยามส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ตามที่ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 
ก าหนด คือ  

 “นักวิจัยรุ่นใหม่” คือ อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ไม่
เกิน 5 ปี วุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย   
ในฐานะหัวหน้าโครงการจากเงินรายได้นอกงบประมาณ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน ๆ ในขณะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยให้มีการรับรองมาจาก
ต้นสังกัดด้วย    

5.  การน าเสนอชุดโครงการวิจัยอาจมุ่งเน้นการด าเนินโครงการวิจัยจากกรอบการวิจัย/ประเด็น
วิจัย (Issue based) หรือมุ่งเน้นพื้นที่ในการด าเนินโครงการวิจัย (Area based)  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ของจังหวัดและ/หรือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

6. คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างไม่ควรมีชื่อในโครงการวิจัยที่เสนอ
ขอรับทุน   
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กรอบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
กรอบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มีดังต่อไปนี้ 

 เป็นโครงการวิจัยท่ีด าเนินการโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   

 เป้าหมาย  เพ่ือน ากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย บูรณาการให้เกิดการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและพ้ืนที่ โดยเน้นให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา  

 โจทย์ที่ก าหนด ต้องมาจากปัญหาและความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย           
ในภูมิภาคตะวันตก จ านวน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ(ฝั่งธนบุรี)  สมุทรปราการ 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์  

  ควรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ตลอดจนนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ของจังหวัด (ภายใต้กรอบการวิจัย 6 ด้าน) 

 พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินการโครงการ  พ้ืนที่ในภูมิภาคตะวันตก จ านวน 10 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพ(ฝั่งธนบุรี)  สมุทรปราการ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

 ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  

 งบประมาณ ก าหนดงบประมาณ ชุดโครงการละไม่เกิน 200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  
ให้ตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นของโครงการวิจัย ตามระเบียบของทางราชการ  

 ขั้นตอนการพิจารณา เป็นไปตามกรอบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่ก าหนด 

 แบบฟอร์มของโครงการวิจัย  เป็นไปตามกรอบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่ก าหนด        

อนึ่ง เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างจะพิจารณาโครงการวิจัยที่มีข้อเสนอครบถ้วน
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์  เงื่อนไข และกรอบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยและ แบบฟอร์มตามที่ได้
ก าหนดไว้ในประกาศนี้เท่านั้น 
 จึงประกาศเชิญชวนบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
ส่งชุดโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง 
Website : http://www.thaiwest.su.ac.th หัวข้อทุนวิจัย/โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  
 
 
 
 



 

4 

 

 

 
 


