
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ  ปี ๒๕๕๗ 

กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 
 

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

ประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องลดความเสี่ยงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมด้วยการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจออกไปจากเมืองหลวง ที่ผ่านมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลได้เน้น
ความส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่ให้เจริญเติบโต อย่างไรก็ดีข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนคือความเจริญเติบโตโดยเฉพาะ
ในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆ ยังไปได้ช้ามาก ในขณะที่ช่องว่างการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทก็ยัง
ขยายตัวมากข้ึนเรื่อยๆ  

กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ประก อบด้วยภาคส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ กลไกภาครัฐ  
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ความเติบโตก้าวหน้าของพ้ืนที่จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลและ
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงของศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ โอกาสการพัฒนาของพ้ืนที่จ านวนมาก 
เพ่ือสร้างให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  บทบาทของมหาวิทยาลัยในการท างานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดไปสู่ทิศทางการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) จึงเป็นบทบาทที่ส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งคือ ศักยภาพและขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กในการท างานลักษณะนี้มีจ ากัด ทั้งด้านการพัฒนาโจทย์วิจัย 
นักวิจัย ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถท าหน้าที่ตอบสนอง
โจทย์ปัญหาความต้องการของการพัฒนาจังหวัดและความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆได้เท่าที่ควร  

 ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของ สกว. ในการทดลองท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ๗ แห่ง ในช่วง
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ภายใต้งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Area Based Collaborative Research) พบว่าสามารถ
พัฒนาระบบจัดการการวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนา พ้ืนที่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด มีนักวิจัยจ านวนมากขึ้นที่ให้ความสนใจกับโจทย์ปัญหาของพ้ืนที่และเข้ามาร่วมงานกับจังหวัดในการ
แก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นนวัตกรรมของการพัฒนาสังคมที่ส าคัญ สามารถ
ส่งผลต่อการพัฒนานักบริหารจัดการการวิจัยเชิ งพ้ืนที่ สร้างบรรยากาศทางวิชาการท่ีเน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์
ของพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดบริการวิชาการ ท าให้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเข้มแข็งข้ึน และส่งผลต่อทั้งการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย การสร้างงานวิจัยที่รับใ ช้
พ้ืนที่ การสร้างเครือข่าย และการยอมรับบทบาทของมหาวิทยาลัยจากชุมชนและหน่วยงานในจังหวัดได้เป็น
อย่างดี   



 

๒ 
มหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กถือเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่  

แม้ว่าส่วนใหญ่จะเน้นการก าหนดบทบาทของตัวเองในด้านการสอนและการให้บริการวิชาการแก่สังคม  แต่การ
เพ่ิมขีดความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถ
น ากระบวนการวิจัยไปใช้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น  อีกท้ังยังเป็นการเปิด
โอกาสให้กับการสร้าง/พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ด้วย 

ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ (คอบช .)” จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
ผลักดันบทบาทของมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กที่กระจายในภูมิภาคในการท างานวิจัยเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปสู่ทิศทางการสร้างพัฒนาที่ ยั่งยืน (sustainable development) จึงได้
ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) ในการจัดท ากรอบการวิจัยเพิ่มเติมคือ โครงการ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม และชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้  ทั้งนี้ คอบช . จะให้ความส าคัญในด้าน
การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เป็นหลัก  โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  
เวลาและต้นทุน  ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะน าผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ทั้งนี้ คอบช . จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
การวิจัยเป็นรายปี  และอาจพิจารณาสนับสนุนงานต่อเนื่องในปีต่อไปโดย จะพิจารณาถึงผลส าเร็จในปีที่ได้รับ
ทุนก่อนหน้า 

๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑  พัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและก ารสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ และชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่  

๒.๒  พัฒนาระบบและกลไกจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี ในการบริหารจัดก ารงานวิจัยทั้งต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับการปรับการเรียนการสอนและบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยด้วย 

 ๒.๓  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนกลางที่เอ้ือให้เกิดการเติบโตของการท างานวิจัยรับใช้พ้ืนที่ /สังคมของ
มหาวิทยาลัย  และสถาบัน สร้างรูปแบบการบริหารจัดการทุนวิจัยที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้
งบประมาณวิจัยของประเทศ ผ่านการสร้างเงื่อนไขความร่วมมือ 

๓.ขอบเขตการด าเนินงาน 

    ๓.๑  กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ 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 สถาบันจัดการความรู้เพ่ือสังคม เป็นต้น 

 
   ๓.๒  ระยะเวลา ด าเนินงาน  ๑๒ เดือน  
   ๓.๓  นิยาม : นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน  เน้นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area-based) ที่มีปฏิบัติการ
ร่วมกับกลุ่มคน/ชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมใน  ๔ ระดับ  

                    ๑) ระดับพื้นที่   คือ มีงานวิจัยและนวัตกรรมจ านวนมากขึ้นอย่ างเห็นได้ชัดที่จะช่วยตอบ
โจทย์ปัญหาความต้องการการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอย่างนวัตกรรม อาทิ การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่คนไร้สัญชาติ 
การพัฒนาระบบการเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรีย์ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น 

                     ๒) ระดับสถาบัน คือ การเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารจัดการการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนคุณภาพ ปริมาณของงานวิจัย และบทบ าทของมหาวิทยาลัยต่อ
การสร้างความเจริญก้าวหน้าของพ้ืนที่จังหวัดในระยะยาว 
                     ๓) ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา  คือ การพัฒนาระบบการสนับสนุนส่วนกลางที่เอ้ือต่อ
การท างานวิชาการรับใช้สังคม ทั้งในด้านการพัฒนาตัวชี้วัดระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่ อสังคม การ
พัฒนาแนวทางในการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม /พ้ืนที่  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้ประเมินผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม/พ้ืนที่จากการสังเคราะห์บทเรียนการท างานของมหาวิทยาลัยต่างๆ  
                     ๔) ระดับระบบการบริหารทุนวิจัยของชาติ  คือ การพัฒนารูปแ บบใหม่ของการบริหาร
จัดการการวิจัยที่เป็นการสร้างความร่วมมือเชิงสถาบัน และการจัดสรรทุนที่มอบอ านาจการจัดการให้กับ
สถาบัน (Institutional Grant) ภายใต้เงื่อนไขของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนและเงื่อนไข 

 ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนการวิจัย จ าแนกเป็น ๒ กลุ่ม 

๔.๑  กลุ่มมหาวิทยาลัย  เน้นการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการเพื่อแก้ปัญหา

และพัฒนาพื้นที่ และชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 



 

๔ 
           ๔.๑.๑ เป้าหมาย 

๑) ได้งานวิจัยและนวั ตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยเข้าไปท างานด้วย 

๒) เกิดระบบบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพสูงในการ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 

๓) ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย อันเป็นการปูฐานบันไดส าหรับอาชีพนักวิจัย 
๔) เกิดการระดมทรัพยากรเข้าสู่ระบบวิจัยเพิ่มข้ึน ด้วยการร่วมลงทุนสนับสนุนระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับคอบช. ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 

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 กรรมการที่จะท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับ สกว. 

๔) เนื่องจากงานมีเป้าหมาย ๒ ด้าน คือ ๑) การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและ
ความต้องการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการใน
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและประสิทธิภ าพสูงต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าของพ้ืนที่
จังหวัดในระยะยาว  ผู้เสนอโครงการจะต้องน าเสนอข้อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาความต้องการของ
พ้ืนที่ ทุนเดิมของความร่วมมือหรือการท างานร่วมกับหน่วยงาน /ภาคีในพื้นที่โดยเฉพาะส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งเป็นกลไกบริหารจัดการพื้นที่ ทุ นเดิมและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่
เชื่อมโยงกับการตอบโจทย์ของพ้ืนที่ที่เลือก สถานการณ์ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย งาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายและรูปธรรมของสิ่งที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดข้ึนภายใน 
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)  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน  ทุนเพื่อการพัฒนานักวิจั ยและระบบการบริหารงานวิจัย
ระดับ คณะ/กลุ่ม/หน่วยวิจัย ตามข้อ ๕.๑.๑ จะมุ่งให้เกิด 



 

๕ 
  ๖.๑)  การสร้างนวัตกรรม ระบบ กลไกหรือกระบวนการเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาสังคมชุมชนใน

พ้ืนที่  ที่เป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาล โปร่งใส  

  ๖.๒)  การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ไปพร้อมกันในกระบวนท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส /ที่มี 

ประสบการณ์ ทั้งนี้ทีมวิจัยแต่ละคณะ/กลุ่ม/หน่วยวิจัย ควรมีนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมด้วยไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

๔.๒. กลุ่มสถาบัน /หน่วยงาน   เน้นการจัดการความรู้และติดตามผลการด าเนินงาน ทั้งในระดับ
ภายในสถาบัน และระหว่างสถาบันในระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการสนับสนุน
ส่วนกลางที่เอ้ือต่อการท างานวิชาการรับใช้สังคม  

๔.๒.๑ เป้าหมาย 
๑) เครือข่ายนักวิจัยจากส่วนกลางที่เป็น mentor ให้กับนักวิจัยในพื้นที่ 
๒) การสังเคราะห์บทเรียนการท างานของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
๓) ได้หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานวิจัย ที่ควบคู่ไปกับการฝึกท างานจริงใน
การบริหารทุนวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ สกว. 

                    ๔) ได้ตัวชี้วัดระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 
                    ๕) ได้แนวทางในการประเมินและเครือข่ายผู้ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้พื้นที่/สังคม 
                    ๖) ได้เกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ที่ท าวิจัยและมีผลงานรับใช้พ้ืนที่/สังคม 
 

๔.๒.๒ เงื่อนไขเฉพาะทุน 
๑)  เป็นทุนสนับสนุนกลุ่มคน/สถาบัน ที่เป็นหน่วยงานกลางระดับชาติที่มีประสบการณ์ในการ

ท างานบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงการ
ท างานกับเครือข่ายสถาบัน อุดมศึกษา และหน่วยนโยบายในการขับเคลื่อนการท างานใน
ลักษณะนี้ 

๒) กรอบการท างานจะมีท้ังการติดตามความเคลื่อนไหวท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุน 
เครือข่ายสถาบันที่มีการด าเนินงานในลักษณะเดียวกันและหน่วยงานนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

๓) ระยะเวลาด าเนินงานไม่เกิน 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
ก าหนด 



 

๖ 
๔) มีทุนการท างานเดิมในการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และ/ 

หรือนโยบายในการขับเคลื่อนการท างานในลักษณะนี้ 
๕) กรณีโครงการที่มีการสะท้อนความร่วมมือและการการสนับสนุนจากภาคีผู้ใช้งานในระดับพ้ืนที่  

(งบประมาณ หรือการสนับสนุนอื่นๆ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   ๕.๒  ข้อก าหนดในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ(Full Proposal)  

  ๑) คอบช . จะพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางที่ คอบช . ก าหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะ  
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 
           ๒) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะวิจัยโดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุ มการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ /แผนงานต้องไม่ติดค้างส่ง
รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
           ๓)  ค าตัดสินของ คอบช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
     ๕.๓ ขั้นตอนการเสนอข้อเสนอโครงการ 
 ๕.๓.๑  ขั้นตอนการเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)  

 ๑)  ขอให้ผู้เสนอโครงการน าเสนอเอกสารเชิงหลักการ โดยส่งตรงมายัง สกว. ภายในวันที่ ๑๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๒) สกว.จะเชิญผู้สนใจที่เสนอเอกสารเชิงหลักการมาร่วมฟังประชุมเพ่ือฟังชี้แจงเป้าหมาย   

วัตถุประสงค์ เพื่อความเข้าใจในแนวคิด ทิศทา งการด าเนินการหลังครบก าหนดประกาศ

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 (เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนกลาง )  สามารถส่งข้อเสนอ

โครงการตามแบบฟอร์มเสนอเอกสารเชิงหลักการ (แบบเอกสารเชิงหลักการ ๒) 

โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ www.trf.or.th 

๖.๑.๒  น าส่งเอกสารต้นฉบับที่มีการลงนาม พร้อมส าเนาจ านวน  ๑๒ ชุด ถึง สกว . ตามท่ีอยู่

ด้านล่าง ในเวลาราชการ ภายในวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/


 

๗ 
๖.๑.๓  การส่งเอกสาร กรณีมีการส่งด้วยตนเองให้ส่งภายในเวลา  ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๐  

กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (หน่วย ABC)  และหากส่ง

ทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ 

๖.๑.๔ เอกสารต้นฉบับที่น าส่งมีรายละเอียดครบถ้วน ตามเงื่อนไข และหากพ้นก าหนดจะถือ

ว่าเป็นโมฆะ 

๖.๑.๕  ต้องมีหนังสือน าส่งข้อเสนอเอกสารเชิงหลักการ 

๖.๑.๖  การจ่าหน้าซอง 

เรียน       รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพ้ืนที่  

              หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (หน่วย ABC) 

              ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

              เลขที่ ๙๗๙/๑๗-๒๑ ชั้น  ๑๔  อาคาร เอส เอ็ม ทาว์เวอร์ 

              ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

              กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

             (การวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน) 

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๘-๘๒๐๕ , ๐-๒๒๗๘-๘๒๓๖-๓๗, ๐-

๒๒๗๘-๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๔๑ email : benjamas@trf.or.th , benyapa@trf.or.th, tuangporn@trf.or.th 

 

**ทั้งนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอเอกสารเชิงหลักการที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน** 
          

 

๖.๒  การส่งข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) 

     ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอกลุ่มมหาวิทยาลัย (แบบข้อเสนอโครงการ ๑) 

และแบบเสนอกลุ่มสถาบัน /หน่วยงาน (แบบข้อเสนอโครงการ ๒)  โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่  

www.trf.or.th 

      ๖.๒.๑ ขอให้จัดท าข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทย ตามแบบข้อเสนอโครงการ  (Full Proposal)  

กลุ่มเรื่องนวัต กรรมเพื่อสังคมและชุมชน  กลุ่มมหาวิทยาลัย  หรือ กลุ่มสถาบัน /หน่วยงานกลาง  

(เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนกลาง )  โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตามท่ีก าหนด ใช้ font TH 

Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด ๑๖ 

mailto:benjamas@trf.or.th
mailto:benyapa@trf.or.th
mailto:tuangporn@trf.or.th
http://www.trf.or.th/


 

๘ 
     ๖.๒.๒  ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามรายละเอีย ดดังข้อ ๖.๒.๑ รวมทั้งต้น ฉบับที่มี

การลงนาม พร้อมส าเนาจ านวน  ๑๒ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการ (MS word)  จ านวน  ๒ ชุด 

ถึง สกว. ตามท่ีอยู่ด้านล่าง ในเวลาราชการ ภายในวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดท าสัญญา

หากโครงการได้รับการอนุมัติ 

               ๖.๒.๓  การส่งเอกสาร กรณีมีการส่งด้วยตนเองให้ส่งภายในเวลา   ๑๖ .๓๐ น. ของวันที่  

๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (หน่วย ABC)  และหากส่ง

ทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ ภายใน วันที่ ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗ 

              ๖.๒.๔ เอกสารต้นฉบับที่น าส่งจะมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหากพ้นก าหนดจะถือว่า

เป็นโมฆะ 

              ๖.๒.๕ ขอสงวนสิทธิ ไม่ส่งข้อคืนข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน  โดยจะด าเนินการท าลาย

ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว 

              ๖.๒.๖  ต้องมีหนังสือน าส่งข้อเสนอโครงการ(Full Proposal)  

              ๖.๒.๗  การจ่าหน้าซอง 

เรียน       รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพ้ืนที่  

              หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (หน่วย ABC) 

              ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

              เลขที่ ๙๗๙/๑๗-๒๑ ชั้น  ๑๔  อาคาร เอส เอ็ม ทาว์เวอร์ 

              ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

              กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

             (การวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน) 
 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๘-๘๒๐๕ , ๐-๒๒๗๘-๘๒๓๖-๓๗, ๐-

๒๒๗๘-๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๔๑ email : benjamas@trf.or.th , benyapa@trf.or.th, tuangporn@trf.or.th 
 

**ทั้งนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการ(Full Proposal) ที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน** 

 

๗. การแจ้งผลการพิจารณา 

 ทั้งนี้ การจัดสรรทุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คอบช. จะแจ้งผลพิจารณาให้นักวิจัยทราบส าหรับผู้ที่

ผ่านการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการทราบ ทาง website ที่ www.nrct.go.th  และ www.trf.or.th  
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๙ 
ประกาศ  ณ  วันที่          มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 


