ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจโครงการมุ
ัย
่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี ๒๕๕๗
กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

-----------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดความเสี่ยงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมด้วยการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจออกไปจากเมืองหลวง ที่ผ่านมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลได้เน้น
ความสาคัญของการพัฒนาพื้นที่ให้เจริญเติบโต อย่างไรก็ดีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือความเจริญเติบโตโดยเฉพาะ
ในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆ ยังไปได้ช้ามาก ในขณะที่ช่องว่างการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทก็ยัง
ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ
กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ประก อบด้วยภาคส่วนที่สาคัญ ได้แก่ กลไกภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ความเติบโตก้าวหน้าของพื้นที่จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลและ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ โอกาสการพัฒนาของพื้นที่จานวนมาก
เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล บทบาทของมหาวิทยาลัยในการทางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดไปสู่ทิศทางการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) จึงเป็นบทบาทที่สาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งคือ ศักยภาพและขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กในการทางานลักษณะนี้มีจากัด ทั้งด้านการพัฒนาโจทย์วิจัย
นักวิจัย ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทาให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถทาหน้าที่ตอบสนอง
โจทย์ปัญหาความต้องการของการพัฒนาจังหวัดและความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆได้เท่าที่ควร
ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของ สกว. ในการทดลองทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ๗ แห่ง ในช่วง
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ภายใต้งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Area Based Collaborative Research) พบว่าสามารถ
พัฒนาระบบจัดการการวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนา พื้นที่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด มีนักวิจัยจานวนมากขึ้นที่ให้ความสนใจกับโจทย์ปัญหาของพื้นที่และเข้ามาร่วมงานกับจังหวัดในการ
แก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นนวัตกรรมของการพัฒนาสังคมที่สาคัญ สามารถ
ส่งผลต่อการพัฒนานักบริหารจัดการการวิจัยเชิ งพื้นที่ สร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์
ของพื้นที่ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดบริการวิชาการ ทาให้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเข้มแข็งขึ้น และส่งผลต่อทั้งการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย การสร้างงานวิจัยที่รับใ ช้
พื้นที่ การสร้างเครือข่าย และการยอมรับบทบาทของมหาวิทยาลัยจากชุมชนและหน่วยงานในจังหวัดได้เป็น
อย่างดี

๒
มหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กถือเป็นกลไกสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
แม้ว่าส่วนใหญ่จะเน้นการกาหนดบทบาทของตัวเองในด้านการสอนและการให้บริการวิชาการแก่สังคม แต่การ
เพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถ
นากระบวนการวิจัยไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิด
โอกาสให้กับการสร้าง/พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ด้วย
ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ (คอบช .)” จึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
ผลักดันบทบาทของมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กที่กระจายในภูมิภาคในการทางานวิจัยเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปสู่ทิศทางการสร้างพัฒนาที่ ยั่งยืน (sustainable development) จึงได้
ร่วมมือกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) ในการจัดทากรอบการวิจัยเพิ่มเติมคือ โครงการ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ ทั้งนี้ คอบช. จะให้ความสาคัญในด้าน
การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
เวลาและต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนาผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ทั้งนี้ คอบช . จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
การวิจัยเป็นรายปี และอาจพิจารณาสนับสนุนงานต่อเนื่องในปีต่อไปโดย จะพิจารณาถึงผลสาเร็จในปีที่ได้รับ
ทุนก่อนหน้า
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ พัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและก ารสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ และชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่
๒.๒ พัฒนาระบบและกลไกจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ในการบริหารจัดก ารงานวิจัยทั้งต้น
น้า กลางน้า และปลายน้า รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับการปรับการเรียนการสอนและบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยด้วย
๒.๓ พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนกลางที่เอื้อให้เกิดการเติบโตของการทางานวิจัยรับใช้พื้นที่ /สังคมของ
มหาวิทยาลัย และสถาบัน สร้างรูปแบบการบริหารจัดการทุนวิจัยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้
งบประมาณวิจัยของประเทศ ผ่านการสร้างเงื่อนไขความร่วมมือ
๓.ขอบเขตการดาเนินงาน
๓.๑ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ ได้แก่
๓.๑.๑ มหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร ได้แ
ก่
มหาวิทยาลัย /สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกเขต กทม . ทุกแห่ง ยกเว้นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ๘ แห่ง
ได้แก่
๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓
๓) มหาวิทยาลัยมหิดล
๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๗) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๘) มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๑.๒ กลุ่มสถาบัน /หน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการจัดการงานวิจัยและเชื่อมโยงเครือข่าย
มหาวิทยาลัยและฝ่ายนโยบาย หมายถึงสถาบัน /หน่วยงานกลางที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล อาทิ สถาบันคลัง
สมองแห่งชาติ สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม เป็นต้น
๓.๒ ระยะเวลา ดาเนินงาน ๑๒ เดือน
๓.๓ นิยาม : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน เน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based) ที่มีปฏิบัติการ
ร่วมกับกลุ่มคน/ชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมใน ๔ ระดับ
๑) ระดับพื้นที่ คือ มีงานวิจัยและนวัตกรรมจานวนมากขึ้นอย่ างเห็นได้ชัดที่จะช่วยตอบ
โจทย์ปัญหาความต้องการการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอย่างนวัตกรรม อาทิ การพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่คนไร้สัญชาติ
การพัฒนาระบบการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรีย์ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น
๒) ระดับสถาบัน คือ การเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารจัดการการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนคุณภาพ ปริมาณของงานวิจัย และบทบ าทของมหาวิทยาลัยต่อ
การสร้างความเจริญก้าวหน้าของพื้นที่จังหวัดในระยะยาว
๓) ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนาระบบการสนับสนุนส่วนกลางที่เอื้อต่อ
การทางานวิชาการรับใช้สังคม ทั้งในด้านการพัฒนาตัวชี้วัดระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่ อสังคม การ
พัฒนาแนวทางในการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม /พื้นที่ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้ประเมินผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม/พื้นที่จากการสังเคราะห์บทเรียนการทางานของมหาวิทยาลัยต่างๆ
๔) ระดับระบบการบริหารทุนวิจัยของชาติ คือ การพัฒนารูปแ บบใหม่ของการบริหาร
จัดการการวิจัยที่เป็นการสร้างความร่วมมือเชิงสถาบัน และการจัดสรรทุนที่มอบอานาจการจัดการให้กับ
สถาบัน (Institutional Grant) ภายใต้เงื่อนไขของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนและเงื่อนไข
ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนการวิจัย จาแนกเป็น ๒ กลุ่ม
๔.๑ กลุ่มมหาวิทยาลัย เน้นการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาพื้นที่ และชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๔
๔.๑.๑ เป้าหมาย
๑) ได้งานวิจัยและนวั ตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยเข้าไปทางานด้วย
๒) เกิดระบบบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพสูงในการ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่
๓) ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย อันเป็นการปูฐานบันไดสาหรับอาชีพนักวิจัย
๔) เกิดการระดมทรัพยากรเข้าสู่ระบบวิจัยเพิ่มขึ้น ด้วยการร่วมลงทุนสนับสนุนระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับคอบช. ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน
๔.๑.๒ เงื่อนไขเฉพาะทุน
๑) เป็นทุนระดับมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนคือ อธิการบดี
๒) การร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยกับโครงการกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ ในสัดส่วน ๑ : ๑ ฝ่าย
ละ ๒-๓ ล้านบาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน
๓) มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงสร้างการจัดการภายในและมอบหมายบุคคลระดับรองอธิการบดี ๑
ท่าน และบุคคลหรือคณะ กรรมการที่จะทาหน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับ สกว.
๔) เนื่องจากงานมีเป้าหมาย ๒ ด้าน คือ ๑) การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและ
ความต้องการเพื่อการพัฒนาพื้นที่
๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการใน
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและประสิทธิภ าพสูงต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าของพื้นที่
จังหวัดในระยะยาว ผู้เสนอโครงการจะต้องนาเสนอข้อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาความต้องการของ
พื้นที่ ทุนเดิมของความร่วมมือหรือการทางานร่วมกับหน่วยงาน /ภาคีในพื้นที่โดยเฉพาะส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งเป็นกลไกบริหารจัดการพื้นที่ ทุ นเดิมและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่
เชื่อมโยงกับการตอบโจทย์ของพื้นที่ที่เลือก สถานการณ์ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย งาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย เป้าหมายและรูปธรรมของสิ่งที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นภายใน
๑๒ เดือน
๕) การจัดสรรงบประมาณ
๕.๑) การสนับสนุนทุนวิจัยและการพัฒนาระบบการจัดการ ๒ ประเภท คือ
๕.๑.๑) การพัฒนานักวิจัยและระบบการบริหารงานวิจัยระดับคณะ/กลุ่ม/หน่วยวิจัย
๕.๑.๒) การสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานผู้ใช้
ผลงานวิจัยในจังหวัด
๕.๒) การบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณรวม
๖) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทุนเพื่อการพัฒนานักวิจั ยและระบบการบริหารงานวิจัย
ระดับ คณะ/กลุ่ม/หน่วยวิจัย ตามข้อ ๕.๑.๑ จะมุ่งให้เกิด

๕
๖.๑) การสร้างนวัตกรรม ระบบ กลไกหรือกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาสังคมชุมชนใน
พื้นที่ ที่เป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาล โปร่งใส
๖.๒) การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ไปพร้อมกันในกระบวนทางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส /ที่มี
ประสบการณ์ ทั้งนี้ทีมวิจัยแต่ละคณะ/กลุ่ม/หน่วยวิจัย ควรมีนักวิจั ยรุ่นใหม่ร่วมด้วยไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
๔.๒. กลุ่มสถาบัน /หน่วยงาน เน้นการจัดการความรู้และติดตามผลการดาเนินงาน ทั้งในระดับ
ภายในสถาบัน และระหว่างสถาบันในระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการสนับสนุน
ส่วนกลางที่เอื้อต่อการทางานวิชาการรับใช้สังคม
๔.๒.๑ เป้าหมาย
๑) เครือข่ายนักวิจัยจากส่วนกลางที่เป็น mentor ให้กับนักวิจัยในพื้นที่
๒) การสังเคราะห์บทเรียนการทางานของมหาวิทยาลัยต่างๆ
๓) ได้หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานวิจัย ที่ควบคู่ไปกับการฝึกทางานจริงใน
การบริหารทุนวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ สกว.
๔) ได้ตัวชี้วัดระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
๕) ได้แนวทางในการประเมินและเครือข่ายผู้ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้พื้นที่/สังคม
๖) ได้เกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ที่ทาวิจัยและมีผลงานรับใช้พื้นที่/สังคม
๔.๒.๒ เงื่อนไขเฉพาะทุน
๑) เป็นทุนสนับสนุนกลุ่มคน/สถาบัน ที่เป็นหน่วยงานกลางระดับชาติที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงการ
ทางานกับเครือข่ายสถาบัน อุดมศึกษา และหน่วยนโยบายในการขับเคลื่อนการทางานใน
ลักษณะนี้
๒) กรอบการทางานจะมีทั้งการติดตามความเคลื่อนไหวทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุน
เครือข่ายสถาบันที่มีการดาเนินงานในลักษณะเดียวกันและหน่วยงานนโยบายที่เกี่ยวข้อง
๓) ระยะเวลาดาเนินงานไม่เกิน ๑๒ เดือน วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๒ ล้านบาท
๕.การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
๕.๑. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
๑) ความครบถ้วนของข้อเสนอโครงการตามกรอบวิจัย
๒) เป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับความมุ่งหมายของกรอบการวิจัยแต่ละด้าน ขอบเขตเนื้อหา พร้อม
แผนงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และตัวชี้วัดมีความชัดเจน
๓) สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์การบริหารจัดการ
งานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่
กาหนด

๖
๔) มีทุนการทางานเดิมในการทางานวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และ/
หรือนโยบายในการขับเคลื่อนการทางานในลักษณะนี้
๕) กรณีโครงการที่มีการสะท้อนความร่วมมือและการการสนับสนุนจากภาคีผู้ใช้งานในระดับพื้นที่
(งบประมาณ หรือการสนับสนุนอื่นๆ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๕.๒ ข้อกาหนดในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ(Full Proposal)
๑) คอบช. จะพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางที่ คอบช . กาหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะ
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
๒) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะวิจัยโดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุ มการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ /แผนงานต้องไม่ติดค้างส่ง
รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔
๓) คาตัดสินของ คอบช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
๕.๓ ขั้นตอนการเสนอข้อเสนอโครงการ
๕.๓.๑ ขั้นตอนการเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
๑) ขอให้ผู้เสนอโครงการนาเสนอเอกสารเชิงหลักการ โดยส่งตรงมายัง สกว. ภายในวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒) สกว.จะเชิญผู้สนใจที่เสนอเอกสารเชิงหลักการมาร่วมฟังประชุมเพื่อฟังชี้แจงเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อความเข้าใจในแนวคิด ทิศทา งการดาเนินการหลังครบกาหนดประกาศ
ทุนไม่เกิน ๒ สัปดาห์
๕.๓.๒ ขั้นตอนการเสนอข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) และการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
เสนอโครงการส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ โดยส่งตรงมายัง สกว.หลังการประชุม
๖. การส่งเอกสารเชิงหลักการ(Concept Paper) / ข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)
๖.๑ การส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
๖.๑.๑ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเชิงหลักการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) กลุ่มมหาวิทยาลัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มเสนอเอกสารเชิง
หลักการ (แบบเอกสารเชิงหลักการ ๑) โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่
www.trf.or.th
๒) กลุ่มสถาบัน /หน่วยงาน (เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนกลาง ) สามารถส่งข้อเสนอ
โครงการตามแบบฟอร์มเสนอเอกสารเชิงหลักการ (แบบเอกสารเชิงหลักการ ๒)
โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ www.trf.or.th
๖.๑.๒ นาส่งเอกสารต้นฉบับที่มีการลงนาม พร้อมสาเนาจานวน ๑๒ ชุด ถึง สกว. ตามที่อยู่
ด้านล่าง ในเวลาราชการ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๗
๖.๑.๓ การส่งเอกสาร กรณีมีการส่งด้วยตนเองให้ส่งภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (หน่วย ABC) และหากส่ง
ทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๗
๖.๑.๔ เอกสารต้นฉบับที่นาส่งมีรายละเอียดครบถ้วน ตามเงื่อนไข และหากพ้นกาหนดจะถือ
ว่าเป็นโมฆะ
๖.๑.๕ ต้องมีหนังสือนาส่งข้อเสนอเอกสารเชิงหลักการ
๖.๑.๖ การจ่าหน้าซอง
เรียน

รองผู้อานวยการด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่
หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (หน่วย ABC)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เลขที่ ๙๗๙/๑๗-๒๑ ชั้น ๑๔ อาคาร เอส เอ็ม ทาว์เวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
(การวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๘-๘๒๐๕ , ๐-๒๒๗๘-๘๒๓๖-๓๗, ๐๒๒๗๘-๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๔๑ email : benjamas@trf.or.th , benyapa@trf.or.th, tuangporn@trf.or.th
**ทั้งนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอเอกสารเชิงหลักการที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**
๖.๒ การส่งข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอกลุ่มมหาวิทยาลัย (แบบข้ อเสนอโครงการ ๑)
และแบบเสนอกลุ่มสถาบัน /หน่วยงาน (แบบข้อเสนอโครงการ ๒) โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่
www.trf.or.th
๖.๒.๑ ขอให้จัดทาข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทย ตามแบบข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)
กลุ่มเรื่องนวัต กรรมเพื่อสังคมและชุมชน กลุ่มมหาวิทยาลัย หรือ กลุ่มสถาบัน

/หน่วยงานกลาง

(เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนกลาง ) โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตามที่กาหนด ใช้ font TH
Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด ๑๖

๘
๖.๒.๒ ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามรายละเอีย ดดังข้อ ๖.๒.๑ รวมทั้งต้น ฉบับที่มี
การลงนาม พร้อมสาเนาจานวน ๑๒ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการ (MS word) จานวน ๒ ชุด
ถึง สกว. ตามที่อยู่ด้านล่าง ในเวลาราชการ ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทาสัญญา
หากโครงการได้รับการอนุมัติ
๖.๒.๓ การส่งเอกสาร กรณีมีการส่งด้วยตนเองให้ส่งภายในเวลา

๑๖.๓๐ น. ของวันที่

๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (หน่วย ABC) และหากส่ง
ทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์

ภายใน วันที่ ๘ สิงหาคม

๒๕๕๗
๖.๒.๔ เอกสารต้นฉบับที่นาส่งจะมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหากพ้นกาหนดจะถือว่า
เป็นโมฆะ
๖.๒.๕ ขอสงวนสิทธิ ไม่ส่งข้อคืนข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะดาเนินการทาลาย
ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว
๖.๒.๖ ต้องมีหนังสือนาส่งข้อเสนอโครงการ(Full Proposal)
๖.๒.๗ การจ่าหน้าซอง
เรียน

รองผู้อานวยการด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่
หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (หน่วย ABC)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เลขที่ ๙๗๙/๑๗-๒๑ ชั้น ๑๔ อาคาร เอส เอ็ม ทาว์เวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
(การวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๘-๘๒๐๕ , ๐-๒๒๗๘-๘๒๓๖-๓๗, ๐๒๒๗๘-๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๔๑ email : benjamas@trf.or.th , benyapa@trf.or.th, tuangporn@trf.or.th
**ทั้งนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการ(Full Proposal) ที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**
๗. การแจ้งผลการพิจารณา
ทั้งนี้ การจัดสรรทุนประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คอบช. จะแจ้งผลพิจารณาให้นักวิจัยทราบสาหรับผู้ที่
ผ่านการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการทราบ ทาง website ที่ www.nrct.go.th และ www.trf.or.th

ประกาศ ณ วันที่

๙
มิถุนายน ๒๕๕๗

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

