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 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

------------------------------- 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด าเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม เ พ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์แห่ง
รัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างกลไกเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดทักษะความรู้ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจ
ชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ิมโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ และการพ่ึงพา
ตนเอง ท าให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน 
 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการบูรณาการการด าเนินโครงการวิจัยฯ
และเชื่อมโยงภารกิจผ่านกลไกเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพ้ืนที่ ๙ เครือข่าย/ภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือให้การบริหาร
งานวิจัยมีความคล่องตัว และเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ๓ ระดับ 
โดยก าหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 

๑. ระดับเครือข่าย A (ระดับส่วนกลาง-สกอ.) คือ คณะอนุกรรมการอ านวยการ เครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางก ากับนโยบาย และการจัดสรรทรัพยากร – งบประมาณ 

๒. ระดับเครือข่าย B (ระดับพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค) คือ เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา                
รวม ๙ แห่ง เป็นศูนย์ประสานโครงการเพ่ือการกลั่นกรอง ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการวิจัย 

๓. ระดับเครือข่าย C (ระดับเครือข่ายเชิงประเด็น – Issue base) คือ เครือข่ายระดับปฏิบัติการ
มีภารกิจสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ด าเนินโครงการวิจัยตาม 
Strategy & Theme ประจ าปีของเครือข่ายการวิจัยแต่ละแห่ง 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยให้แก่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการวิจัยให้ตรง
ประเด็นความต้องการของชุมชนและผู้ประกอบการในแต่ละพ้ืนที่ โดยก าหนดปัญหา-โจทย์วิจัย ที่มาจากประเด็น
ความต้องการของชุมชน เสริมสร้างกระบวนการวิจัย การประเมินผลการวิจัย และผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง 



 ๒ 

๒. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท าการวิจัย และน าผลที่ได้รับจากการท า
วิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และขยายผลสู่การ
พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ของท้องถิ่น เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบ
วงจรที่ยั่งยืน  

๓. เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการวิจัย เสริมสร้างโอกาส และ
พัฒนาสมรรถนะ (Capacity Building) ด้วยการเพ่ิมโอกาสการวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่านกลไก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคประชาสังคม (Civil Society) อย่างเป็นระบบ และเพ่ือเป็นการพัฒนา
ประสบการณ์วิจัยร่วมกับภาคเอกชนในระยะยาวของคณาจารย์/นักวิจัย 

๔. เพ่ือเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาชุมชน 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก าหนดแผนการด าเนิน
โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัยจากปัญหา
ของชุมชน 
 
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. เกิดกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการวิจัยในรูปแบบเครือข่ายระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใ น
การศึกษาวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างเหมาะสม 
  ๒. เกิดระบบการถ่ายโอนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนฐานราก และมีการขยายผลต่อไปยังชุมชนอ่ืน ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนากระบวนการ
ผลิต เทคโนโลยี และวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น อันจะท าให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อันเกิดจากช่องทาง/ โอกาสในการประกอบอาชีพ และรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
  ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสร้างความเข้าใจในการ
ก าหนดงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ผ่านเครือข่ายประชา
สังคม (Civil Society Network)  

๔. เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต และระบบวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมในด้านการเกษตรที่
เป็นอาชีพหลักของประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะการลดต้นทุน (Cost) การผลิตด้วยกระบวนการจัดการทาง
เทคโนโลยี การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน (Value Added) ลดการน าเข้า
เทคโนโลยี และวัตถุดิบจากต่างประเทศ ส่งเสริมการส่งออกสู่สากล และสามารถแข่งขันในตลาดได้  
 
๔. เงื่อนไขและขอบเขตการด าเนินงาน 
 ๑. หัวข้อ หรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องก าหนดจากความต้องการ
ของภาคการผลิต (Demand Side) โดยชุมชนท้องถิ่นต้องเป็นผู้ก าหนดประเด็นปัญหาโจทย์วิจัยให้นักวิจัย – 
เครือข่ายฯ ด าเนินการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ผลผลิต (Output) ตรงตามความต้องการของชุมชนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 



 ๓ 

 ๒. ภาคการผลิตแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา เช่น การสนับสนุนงบประมาณ ร่วมศึกษาวิจัย และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางเกษตรกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน / ท้องถิ่นโดยเทคโนโลยี การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และการจัดการพัฒนาคุณภาพระดับฝีมือแรงงาน  
   ๓. อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมกันในการด าเนินโครงการวิจัยกับ
บุคลากรและนักวิจัยของภาคชุมชน สังคม โดยต้องด าเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๑๐ เดือน 
นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 
   ๔. ในการที่สถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุนจะน าผลการวิจัยไม่ว่าที่ท าส าเร็จแล้วบางส่วน หรือ    
เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว ไปลงพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด ให้ผู้รับทุนลงข้อความประกาศกิตติคุณ  ทุกครั้ง
ด้วยว่าโครงการวิจัยหรือผลงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    
๕.  กรอบระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๑.   สกอ. (เครือข่าย A) จัดท าข้อก าหนดโครงการ (TOR) และเวียนแจ้งเครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาอุดมศึกษา (เครือข่าย B) และเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ทั้ง ๙ แห่ง ภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๖ 
 ๒. เครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) จัดประชุมสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยใน
เครือข่ายฯ โดยมีผู้แทนจาก สกอ. เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย/เอกสารแนวคิด
เบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาพ้ืนฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด คือประเด็นปัญหา-โจทย์วิจัยต้องถูกก าหนดโดยภาคชุมชน/ท้องถิ่น (รายละเอียดปรากฏตาม
แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) และเอกสารต้นฉบับต้องเป็นรายงานภาษาไทย) ภายใน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 ๓. เครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) จัดท าเอกสารสรุปภาพรวมโครงการวิจัยประจ าปี 
๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนดให้ เสนอรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก ส่งมายัง
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (สถาบันแม่ข่ายเครือข่าย B) เพ่ือพิจารณาการตรวจสอบรับรอง และลงนามให้
ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มเอกสารสรุปภาพรวมโครงการวิจัย) ภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๖ 
 ๔. เครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) จัดส่งเอกสารสรุปภาพรวมโครงการวิจัยประจ าปี 
และสัญญารับทุนวิจัย พร้อมด้วยข้อเสนอโครงการวิจัย มายัง สกอ.เพ่ือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นผู้ลงนามในสัญญารับทุนวิจัย และจัดสรรงบประมาณต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มสัญญารับทุน
วิจัย) ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 

 ๕. เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) เริ่มด าเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ และ
ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย
รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รอบ ๕ เดือน พร้อมรายงานผลการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ร่วมกับ
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วจัดส่งรายงานงานการติดตามและประเมินผลมายัง สกอ. โดย



 ๔ 

ผ่านเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (B) ให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มรายงานงานการ
ติดตามและประเมินผล) ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 
 ๖. เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รอบ ๑๐ เดือน พร้อม
รายงานประจ าปี (Annual Report) การประเมินผลผลิต และผลกระทบ (Result base) การใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ ขยายผล และต่อยอดองค์ความรู้ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย แล้วจัดส่งรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานมายัง สกอ. โดยผ่านเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (B) ให้ความเห็นชอบ (รายละเอียด
ปรากฏตามแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินงาน) ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 

  

 
๖.  ระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยและบริหารโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัย 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ   

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๒๕
๕๘

 

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

๑. สกอ. (A) เวียนแจ้งข้อก าหนดโครงการ 
(TOR) เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา ( B) และเครือข่ายบริหาร
การวิจัย (C)  

                

๒. เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) พิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอโครงการและจัดท า
ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 

                

๓. เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) จัดส่ง
เอกสารสรุปภาพรวมโครงการวิจัย
ประจ าปี และสัญญารับทุนวิจัย 
สรุปข้อเสนอโครงการวิจัยน าเสนอต่อ
สกอ. (A) 

                

๔. สกอ. (A) อนุมัติโครงการและจัดสรร
งบประมาณ 

                

๕. เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ด าเนิน
งานวิจัยตามแผนปฏิบัติการ และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดย
จัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผล 

                

๖. เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

                

 



 ๕ 

๗.  กรอบงบประมาณ 

งบงบริหารจดัการ งบสนับสนุนโครงการวิจัย * จ านวนโครงการ 
เครือข่ายละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เครือข่ายละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อย่างน้อย ๕ โครงการ 

*  ในกรณีที่เครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ไม่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัย  

สกอ. จะ จัดสรรเงินส่วนที่เหลือให้กับเครือข่ายอื่นๆ ที่เหลือ  

 

๘.  ผลลัพธ์ (เป้าหมาย) ของโครงการ 

เกิดการถ่ายโอนความรู้เทคโนโลยี และทักษะต่างๆ ตลอดจนแนวคิดที่เป็นประโยชน์ สู่ชุมชนใน
แต่ละพ้ืนที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ชุมชนฐานรากมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ ชุมชนอย่างยั่งยืน เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตและระบบวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
ในด้าน การเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในประเทศ ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต พร้อมเพ่ิมผลผลิต เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดการน าเข้า ส่งเสริมการส่งออกและสามารถแข่งขันในตลาดได้  รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษามี
กลไกเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  

 

๙.  ก าหนดเวลาและสถานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการ  
  ให้เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ๙ แห่ง จัดท าเอกสารสรุปภาพรวมโครงการวิจัยประจ าปี ๒๕๕๗ 
และสัญญารับทุนวิจัย พร้อมด้วยเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
จ านวน ๒ ชุด พร้อม CD จ านวน ๑ แผ่น ส่งมายัง ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๐-๕๓๓๗ 
โทรสาร ๐๒-๓๕๔-๕๖๐๗ E-mail : research_ohec@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็น
อย่างช้า 

--------------------------------------------- 


