(ราง)
ขอกําหนดโครงการ (TOR)
การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก
ปงบประมาณ ๒๕๖๐

(รับขอเสนอโครงการถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

โครงการเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ ถายทอดเทคโนโลยีสูชมุ ชนฐานราก
สกอ. ภาคใตตอนบน

สํานักงานเลขานุการ
โครงการเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบน
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๒๒ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๑
โทรศัพท ๐-๗๕๖๗-๓๕๕๔ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๓๕๕๓

(ราง) ขอกําหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ปงบประมาณ ๒๕๖๐
หนาที่ ๑

ขอกําหนดโครงการวิจัย (TOR)
เครือขายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก
สกอ. ภาคใตตอนบน
ปงบประมาณ ๒๕๖๐
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดดําเนินโครงการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี สู ชุ ม ชนฐานราก นั บ ตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ป จ จุ บั น เพื่ อ ตอบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตรแหงรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองตอความตองการพัฒ นาประเทศและ
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสรางกลไก
เชื่อมโยงกับเครือขายชุมชนทองถิ่น โดยนําองคความรูจากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปญญามาถายทอดทักษะ
ความรู และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกชุมชน รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพิ่มโอกาส
ในการสรางอาชีพ รายได และการพึ่งพาตนเอง ทําใหเกิดผลกระทบตอการสรางความเขมแข็งทางสังคมอยาง
ยั่งยืน
ทางเครือขายการวิจัยไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในเขตภาคใตตอนบน และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ เพื่อ
กําหนดโจทยและทิศทางการวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและผูที่เกี่ยวของอยางแทจริง และ
เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยใหแกสถาบันอุดมศึกษา สรางความรวมมือกับ หนวยงาน
ภาครัฐ ชุมชนทองถิ่นและภาคเอกชนสวนภูมิภาค กําหนดแผนการดําเนินโครงการวิจัยที่สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวัดและทองถิ่น โดยเนนการพัฒนาโจทยวิจัย จากปญหาของชุมชน
๒.๒ เพื่ อ เสริ ม สร า งกลไกความร ว มมื อ ในระบบเครื อ ข า ยระหว า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชุ ม ชน
ผูประกอบการ หนวยงานระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการคนหา กําหนดปญหา โจทยวิจัย ที่มาจากประเด็นความตองการของชุมชน เสริมสรางกระบวนการวิจัยการประเมินผลการวิจัย และ
ผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอการใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอยางแทจริง
๒.๓ เพื่อสนับสนุนใหคณาจารย–นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการศึกษาวิจัย โดยสามารถนํา
ผลงานวิจัย (Output) ไปถายทอดองคค วามรู เทคโนโลยีให แกชุมชน และขยายผลสูการพัฒ นาผลิตภาพ
(Productivity) ของทองถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต–เศรษฐกิจดานสังคม ผาน
กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับภาคประชาสังคม (Civil Society) อยางเปนระบบ
๒.๔ เพื่ อ เสริ ม สร า งโอกาสและพั ฒ นาสมรรถนะ(Capacity Building) ให แ ก นั ก วิ จั ย รุ น ใหม ใ น
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
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๒.๕ เพื่อพัฒนารูป แบบการวิจัยแบบมีสวนรวมระหวางคณาจารย ประชาชน และเครือขายประชา
สังคมอยางยั่งยืน
๓. ประโยชนและผลที่คาดวาจะไดรับ
๓.๑ เกิดกลไกความรวมมือในการแกไขปญหาชุมชนดวยการวิจัยในรูปแบบเครือขายระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผูประกอบการหนวยงานราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน การ
ศึกษาวิจัยและถายทอดองคความรูเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอยางเหมาะสม
๓.๒ เสริมสรางความเขมแข็งใหแกนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสรางความเขาใจในการ
กําหนดงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด
๓.๓ สรางเครือขายประชาสังคม(Civil Society Network) ในการพัฒนากระบวนการผลิต
เทคโนโลยีและวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่นโดยเฉพาะการลดตนทุน(Cost) การเพิ่ม
ผลผลิต(Productivity) สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน(Value Added) ซึ่งจะมีผลตอการลดการนําเขา
เทคโนโลยีและวัตถุดิบของประเทศในระยะยาว
๓.๔ ทําใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเกิดจากชองทาง/โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และรายไดที่เพิ่มขึ้น
๓.๕ เกิดระบบการถายโอนองคความรูเทคโนโลยี และทักษะที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนฐานราก และมีการขยายผลตอไปยังชุมชนอื่นๆ อยางเปนรูปธรรม
๔. เงื่อนไขและขอบเขตการดําเนินงาน
๔.๑ หัวขอหรือประเด็นวิจัยของโครงการตองกําหนดจากความตอ งการของภาคการผลิต
(Demand Side) โดยชุมชนทองถิ่นตองเปนผูกําหนดประเด็นโจทยวิจัย – เครือขายฯ ดําเนินการวิจัย เพื่อให
ไดผลผลิต(Output) ตรงตามความตองการของชุมชน เพื่อนําไปใชประโยชนและสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (๗ จังหวัดภาคใตตอนบน คือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร สุราษฎรธานี
และนครศรีธรรมราช) โดยมีกรอบงานวิจัย ๖ ดาน คือ
กรอบงานวิจัย
๑) ดานเกษตรกรรม

๒) ดานการแพทยและสาธารณสุข

หัวของานวิจัย
– การพัฒนาสายพันธุ/ผลผลิตใหมีคุณภาพสูงขึ้น
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
ฯลฯ
– การกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการปองกัน/ลดความเสี่ยงดาน
สาธารณสุข
- การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/ผลิตภัณฑเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- แนวทางการรองรับการเขาสูสังคมผูส ูงอายุ
ฯลฯ
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กรอบงานวิจัย
๓) ดานสมุนไพร-อาหาร

๔) ดานการทองเที่ยว

๕) ดานการบริหารจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดลอม
๖) ดานการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียง และการสรางสรรคการเรียนรู

หัวของานวิจัย
- การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
- การลดตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ
- การสงเสริมชองทางการตลาด
ฯลฯ
– การดูแลและพัฒนาทรัพยากรทางการทองเที่ยว
- การบริหารจัดการการทองเที่ยว
- ระบบโลจิสติกสทางการทองเที่ยว
- การค้ําและการบริการชายแดน
ฯลฯ
- สังคมสีเขียว/เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- การบริหารจัดการขยะ/การบริหารจัดการน้ํา
- พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
ฯลฯ
- การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ฯลฯ

๔.๒ ภาคการผลิต แสดงความตอ งการอยางชัดเจนที่จ ะเขารวมโครงการวิจัย และพั ฒ นารว มกั บ
สถาบันอุดมศึกษา เชน การสนับสนุนงบประมาณ รวมศึกษาวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชประโยชนจริงเพื่อ
พั ฒ นาคุณ ภาพผลผลิต ทางการเกษตร ยกระดับ ผลิ ต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรมเกษตรชุ ม ชน/ท องถิ่ น โดยอาศั ย
เทคโนโลยี การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและการจัดการพัฒนาคุณภาพระดับฝมือแรงงาน
๔.๓ อาจารยและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการดําเนินโครงการวิจัยกับบุคลากรและ
นักวิจัยของภาคชุมชน สังคม โดยดําเนินการวิจัยใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๐ เดือน นับตั้งแตลงนามในสัญญา
๔.๔ ในการที่สถาบันอุดมศึกษาผูรับทุนจะนําผลการวิจัยไมวาที่สําเร็จแลวบางสวน หรือเสร็จสมบูรณ
ทั้งหมดแลว ไปลงพิมพเผยแพรในเอกสารหรือสิ่งพิมพใด ใหผรู ับทุนลงขอความประกาศกิตติคุณทุกครั้งดวยวา
โครงการวิจัยหรือผลงานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. เปาหมาย
เกิดการถายโอนความรู เทคโนโลยี และทักษะตางๆ ตลอดจนแนวคิดที่เปนประโยชน สูชุมชนในแตละ
พื้นที่ หรือกลุมเปาหมาย เพื่อใหชุมชนฐานรากมีความเปนอยูดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น ตลอดจนเสริมสรางความ
เข ม แข็ งของชุมชนอย างยั่ งยืน เกิ ด การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต และระบบวิธีก ารดํ าเนิ น งานที่ เหมาะสม
โดยเฉพาะในดานการเกษตรที่เปนอาชีพหลักของประชาชนในประเทศ สงผลใหลดตนทุนการผลิต พรอมทั้ง
เพิ่มผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ ลดการนําเขา สงเสริมการสงออก และสามารถแขงขันในตลาดได รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษามีกลไกเสริมสรางสมรรถนะนักวิจัยรุนใหม พัฒนาความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการที่
ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น
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๖. งบประมาณ
ก. เงินอุดหนุนจากเครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน โครงการละไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท/๑๕๐,๐๐๐
บาท/๑๘๐,๐๐๐ บาท (รวมคาบริหารโครงการ ๑๐ %) ชุดโครงการไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยงบ
โครงการยอยเทากับงบโครงการเดี่ยว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานที่ไดแตงตั้งขึ้น
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. กําหนดเวลาและเงื่อนไขการสงเอกสารเชิงหลักการและขอเสนอโครงการ
นักวิจัยผูสนใจใหจัดทําเอกสารเชิงหลักการตามแนวทางการนําเสนอโครงการฯ จํานวน ๕ ชุด พรอม
บรรจุใสซีดี ๑ แผน เสนอมายังเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก
สกอ. ภาคใตตอนบน ตั้งแตบดั นี้ ถึงวันศุกรที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
รู ป แบบของชุ ด โครงการวิ จั ย และ/หรือ โครงการเดี่ ย ว ชุ ด โครงการวิ จั ย ต อ งมี นั ก วิ จั ย ที่ ม าจาก
สถาบันอุดมศึกษาอยางนอย ๒ สถาบัน หรือเปนนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษารวมกับผูรวมวิจัยจากชุมชน/
หนวยงานทองถิ่น เขารวมโครงการ(ทั้งนี้ หัวหนาโครงการวิจัยตองมาจากสถาบันอุดมศึกษา ชุดโครงการวิจัย
อาจมุงเนนการดําเนินโครงการวิจัยจากกรอบการวิจัย/ประเด็นวิจัย (Issue based) หรือมุงเนนพื้นที่ในการ
ดําเนินโครงการวิจัย (Area based)
เมื่อผานการพิจารณาใหปรับปรุงเปนขอเสนอโครงการในการพิจารณาขอเสนอโครงการนั้น นักวิจัยมี
หนาที่ตองนําเสนอโครงการในรูปแบบ Oral Presentation ตอคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบน ผูทรงคุณวุฒิ และตองปรับเแก
ตามขอ เสนอแนะจากบุ ค คลดั งกล าวข า งต น สํ า หรับ โครงการที่ ไดรับ การอนุมั ติส นั บ สนุ นงบประมาณให
ดํ า เนิ น งานวิจัยตอ งนํ าเสนอโครงการในรูป แบบ Oral Presentation ตอ หั ว หนา สถาบั น การศึ กษา สกอ.
ภาคใตตอนบน ที่ไดรับทุนในวันจัดพิธีลงนามสัญญารับทุนโครงการวิจัย
ในสวนของขั้นเอกสารเชิงหลักการ นั้น ใหทุกสถาบันพิจารณาใหสอดคลองกับกรอบการวิจัยของ
เครือขายฯแลวพัฒนาเปนขอเสนอโครงการ ทั้งนี้ สามารถ สงไดไมเกิน สถาบันละ ๒ โครงการ
๘. คุณสมบัติของหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ
๘.๑ หัวหนาโครงการตองเปนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเครือขายภาคใตตอนบน และเปนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้นเฉพาะ
๘.๒ มีบุคลากรจากองคกร/ชุมชน รวมในโครงการดวย และ/หรือ ไดรับความเห็นชอบจากองคกร
องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือบุคคลในชุมชนหมูบาน ที่ปรากฏในกลุมเปาหมายของโครงการฯ
๘.๓ ตองไมเปนที่ปรึกษาในองคกรที่มีสวนสรางหรือผลิตอุปกรณตนแบบทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย
หรือเปนหุนสวน หรือมีผลประโยชนในโครงการฯ กอนวันที่ไดนําเสนอโครงการฯ
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๘.๔ หัวหนาโครงการไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย/สถาบันโดยตองเสนอโครงการผาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือหัวหนาสถาบัน
๘.๕ ตองมีผูรวมโครงการอยูในสถาบันเดียวกันกับหัวหนาโครงการไมนอยกวา ๑ คน
๘.๖ หัวหนาโครงการวิจัยตองไมเปนคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขาย
๙. การเบิกจายเงิน
ขั้นตอนการดําเนินการดานการเงินของสถาบันในเครือขาย
๙.๑. ใหหัวหนาสถาบันการศึกษาที่ไดรับทุนทําสัญญารับทุนกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๙.๒. ผูรับทุนจากแตละสถาบันจะทําสัญญารับทุนกับหัวหนาสถาบันตนสังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ซึ่งเปนแมขาย จะโอนเงินผานบัญชีธนาคารกรุงไทย ใหกับสถาบันผูรับทุนตามจํานวนงบประมาณของโครงการ
วิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
๙.๓. สถาบันที่นักวิจัยไดรับทุนจะไดรับคาบริหารโครงการ ๑๐ % ของงบประมาณของโครงการวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุน แตทั้งนี้ใหเปนไปตามงบประมาณที่ระบุในขอเสนอโครงการ
๙.๔. ระเบียบการใชจายเงินของโครงการวิจัยใหเปนไปตามระเบียบการใชจายเงินของสถาบันตนสังกัด
ของผูรับทุน (ทั้งนี้ ตองกับงบประมาณไวสําหรับโครงการวิจัยจนกวาจะแลวเสร็จ)
๙.๕. การตรวจสอบทางการเงินจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินใหตรวจสอบไดที่สถาบันตนสังกัดของ
ผูรับทุน
๙.๖. ผูรับทุนมีหนาที่จัดทํารายงานการเงิน และสําเนาหลักฐานการใชจายเงิน รวมทั้งในกรณีที่มีการ
จัดซื้อครุภัณฑใหแจงการสงมอบครุภัณฑที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยใหสถาบันตนสังกัด และแจงใหแมขาย
ทราบ
๙.๗. การติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยเปนอํานาจของหัวหนาสถาบันตนสังกัดของผูรับทุน
และคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ.
ภาคใตตอนบนผูรับ ทุน มีหนาที่ตองรายงานความกาวหนาใหกับ สถาบันตน สังกัดและคณะกรรมการบริหาร
จัดการเครือขายฯ ทราบ
๙.๘. เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบนจะ
จัดสัมมนาใหผูรับทุนนําเสนอรายงานความกาวหนาทุก ๕ เดือน ในรูบแบบ Oral Presentation และ Poster
Presentation ตามที่คณะกรรมการกําหนด และติดตามการดําเนินงานในพื้นที่อยางนอย ๑ ครั้ง
๑๐. การติดตามประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ จัดสงรายงานความกาวหนา ภายใน ๕ เดือน หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควร นับจากวันลง
นามในบันทึกขอตกลงหรือมีหนังสือตอบรับใหดําเนินการโครงการ รายละเอียดควรประกอบดวย รายงานผล
การดําเนินโครงการ ผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเทคนิควิธีการ ณ จุดดําเนินการในชุมชน
ประเมินความตองการของชุมชนเพิ่มเติม รวมถึงแนวโนมการดําเนินการเพิ่มเติมนอกกลุมเปาหมาย จํานวน ๕
ชุ ด พรอมขอมูลในแผนซีดีรอม จํานวน ๑ แผน หากนักวิจัย ไมสามารถจัดสงรายงานความกาวหนามายั ง
เครือขายได นักวิจัยตองทําหนังสือชี้แจงผานตนสังกัด มายังเครือขาย ภายใน ๑๕ วัน
๑๐.๒ คณะกรรมการมีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยแตละ
โครงการ โดยจะประเมิน จากเอกสารรายงานผลการดําเนิ น โครงการวิจัย นั้น ๆ และมีก ารติ ดตามผลการ
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ดําเนิ น งาน ณ สถานที่ป ฏิบัติการ รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ใหความเห็น กรณี การดําเนินการโครงการวิจัยไม
เปน ไปตามวัตถุป ระสงคของโครงการ หรือไมสามารถดําเนินการได หรือ ดําเนินการไมกาวหนาเทาที่ควร
สามารถชะลอระงับ ยุติการเบิกจายใหกับโครงการวิจัยดังกลาวได
๑๐.๓ จัดสง (ราง) รายงานฉบับสมบูรณ ภายในวันสิ้นสุดสัญญา รายละเอียดควรประกอบดวย ผล
การดําเนินงาน ความสําเร็จและความสมบูรณของโครงการ วันและเวลาของการเริ่มใชเทคนิควิธีการใหมและ
การทดสอบการทางาน ณ จุดดําเนินการในขั้นสุดทาย รวมทั้งรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการใชงานดังกล าว
รายงานการวิเคราะหตัวแปร เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม รวมทั้งแนวคิดและวิธีการประยุกตแนวคิดใหมเพิ่มเติม
จากที่เสนอ (ถามี) จํานวน ๕ ชุด พรอมขอมูลในแผนซีดีรอม จํานวน ๑ แผน และทางเครือขายการวิจัยฯ จะ
จัดใหมีการสัมมนานําเสนอผลงานวิจัย
๑๐.๔ มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเมื่อครบ ๑๐ เดือน เพื่อใหบุคลากรหลักของโครงการนําเสนอผล
การดําเนินงานที่ผานมา และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ ระหวางนักวิจัย นักวิชาการ และผูไดรับผลประโยชนจากโครงการ
๑๐.๕ จั ด ส ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ ภายใน ๓๐ วั น หลั ง จากสิ้ น สุ ด สั ญ ญา รายละเอี ย ดควร
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
๑๑. ผลงานที่ไดรับจากการคิดคนวิจัย
๑๑.๑ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยนี้ เปนสิทธิของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการ หากหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการตองการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนใดๆ จะตองทําความตกลงกับมหาวิทยาลัยและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบนกอน ยกเวนการ
นําไปตีพิมพในวารสารวิชาการหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
๑๑.๒ หั ว หน าโครงการจะเป ด เผยผลการวิจั ย ตอ เครื อ ขา ยการวิจั ยและนวัต กรรมเพื่ อ ถ า ยทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบน ทั้งหมดอยางไมปดบัง และในกรณีที่จะตองดําเนินการเพื่อจด
สิทธิบัตร หรือเพื่อการโอนสิทธิในการถายทอดเทคโนโลยี นักวิจัยจะรวมมือใหขอมูลผลการวิจัย รวมทั้งไม
เปดเผยผลการวิจัยนั้น จนกวาการจดสิทธิบัตรเสร็จเรียบรอย
๑๑.๓ หัวหนาโครงการจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งหัวหนาโครงการและผูที่หัวหนาโครงการมอบหมายนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ตามสัญญานี้
๑๑.๔ หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการเปนเจาของเครื่องมือ อุปกรณ หรือครุภัณฑใด ๆ ที่
ผูรับทุนไดจัดซื้อโดยทุนทรัพยของเครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน จนกวาจะมีการตกลงกัน
เปนอยางอื่น
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๑๑.๕ หัวหนาโครงการจะปองกันมิใหมหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกรองคาเสียหาย
คาใชจาย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรองโดยบุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเวนไม
กระทําการของหัวหนาโครงการ หรือของลูกจางของหัวหนาโครงการ
หมายเหตุ
ในกรณีใดๆ ก็ตาม การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน ถือ
เปนขอสิ้นสุด
*****************************************************************

