ข้อกาหนดโครงการ (TOR)
การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(รับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
สกอ. ภาคใต้ตอนบน

สานักงานเลขานุการ
โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน
อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๑
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๓๕๕๔ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๓๕๕๓

ข้อกาหนดโครงการวิจัย (TOR)
เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
สกอ. ภาคใต้ตอนบน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑. หลักการและเหตุผล
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับการนา องค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหน่วยกากับนโยบายที่มีพันธกิจใน
การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา จึงนานโยบายสู่การปฏิบัติผ่าน
โครงการวิ จัย และนวั ตกรรมเพื่ อถ่า ยทอดเทคโนโลยี สู่ชุ มชนฐานราก โดยใช้ กลไกเครื อข่า ยอุ ดมศึ กษา ๙
เครือข่าย ซึ่งกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นหน่วยในการนาโครงการสู่การปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาผ่านโครงการวิจัย กาหนดให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ทาวิจัยที่ชุมชนกาหนดโจทย์เพื่อช่วยแก้ปัญ หาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ซึ่ง เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ต รงตามความต้องการของชุมชน ทั้ง นี้ โจทย์ที่ชุมชนกาหนดต้อง
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ตลอดจนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปสู่ชุมชน
เพื่อ สร้างหรือเพิ่มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
๒.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมถึ งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
ให้ สามารถสร้างผลงานวิจัยรับใช้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
๒.๓ เพื่อส่งเสริมกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๓. เงื่อนไขและขอบเขตการดาเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงกาหนดเงื่อนไขและกรอบแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ กรอบงานวิจัย
(๑) ด้านเกษตรกรรมและอาหาร
(๒) ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ
(๓) ด้านวิสาหกิจชุมชน
(๔) ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง
(๕) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้
๓.๒) กรอบงบประมาณชุดโครงการ : โครงการเดี่ยว (๗๐ : ๓๐)
๓.๓) ชุดโครงการ ชุดโครงการต้องแสดงให้เห็นการกาหนดเป้าหมายสุดท้ายที่ชัดเจนของโครงการว่า
ในระยะที่ ๓ เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการจะนาความสาเร็จอะไรมาให้หรือโครงการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องใด หรือโครงการสร้างสิ่งใดให้เกิดในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โดยระยะที่ ๑ โครงการต้องระบุชัดเจนว่าจะส่ง
มอบงานอะไร ระยะที่ ๒ โครงการต้องแสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการอย่างไรที่ทาให้ขยับไปใกล้เป้าหมายมาก
ขึ้น ทั้งนี้ โครงการต้อง ระบุ KPI แต่ละระยะให้ชัดเจน
๓.๔ รูปแบบข้อเสนอโครงการวิจัยเป็น โครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัย
๓.๔.๑ โครงการวิจั ย เดี่ย ว เป็ น โครงการที่ม าจากประเด็น ความต้ องการของชุ ม ชนและ
ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง โดยมีกรอบระยะเวลาการ
ดาเนินงานภายใน ๑๐ เดือน โครงการเดี่ยวเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท นักวิจัยต้อ ง
ส่งผ่านสถาบันวิจัยต้นสังกัด ต้นสังกัดต้องพิจารณาว่าโครงการสอดคล้อ งกับเงื่อ นไขและขอบเขตการ
ดาเนินงานข้างต้น ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๒ โครงการ
๓.๔.๒ ชุดโครงการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยแบบสายโซ่คุณค่า (Value chain) ที่แสดงผลการ
ดาเนินงานตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบ (Impact) จากการดาเนิน
โครงการภายในระยะเวลา ๒ - ๓ ปี อย่างครบวงจร ทั้ง นี้ ชุดโครงการวิจัยจะต้องมาจากยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด และยุทธศาสตร์ของประเทศ และจะต้องมีการระบุตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจนในแต่ละระยะ ดังนี้
เป้าหมาย ................(ระบุให้ชัดเจน).....................
ระยะต้นน้า/ปีที่ ๑
ระยะกลางน้า/ปีที่ ๒
ระยะปลายน้า/ปีที่ ๓
สามารถสร้างองค์ความรู้/ สามารถสร้างต้นแบบ (Prototype)
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ สินค้า/บริการ หรือพร้อมที่จะสามารถนา ผลกระทบทางสังคมหรือ
ผลงานไปปรับใช้ในพื้นที่ได้จริง
สิ่งแวดล้อมจากผลงานวิจัยได้
โปรดระบุ....
โปรดระบุ....
โปรดระบุ....
กรณีที่เป็นการต่อยอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีอยู่ สามารถ ยกตัวอย่าง เช่น จานวนรายได้/
ดาเนินการในระยะที่ ๒ ได้ทันที
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น การลดต้นทุน/
ค่าใช้จ่าย หรือ การมีคุณภาพชีวิต/
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นต้น

แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย ๒ สถาบัน หรือเป็น
นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ
ในส่วนของชุดโครงการสถาบันส่งได้ไม่จากัด ทั้งชุดโครงการงบไม่เกิน 450,000 บาท
(ประกอบไปด้วยโครงการย่อยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กรณี ที่มีโครงการย่อย 2 โครงการตั้ง งบได้ไ ม่เกิน
300,000 บาท)
หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายและมีผู้จัดการชุดโครงการ เพื่อ
ทาหน้าที่บริหารจัดการโครงการวิจัยในลักษณะ Program based สามารถตั้งงบบริหารชุดโครงการได้ไม่เกิน
20 เปอร์เซ็นต์ ของโครงการชุด
การนาเสนอชุดโครงการวิจัยมุ่งเน้นการดาเนินโครงการวิจัยที่เป็น Issue based หรือ Area
based ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์จังหวัด และ/หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
โครงการชุดอาจเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการเดิม (ต้องมีรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
เดิมแนบมาด้วย)
๔. เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
๔.๑ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
ตลอดจนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ของจังหวัด (ภายใต้กรอบการวิจัย ๖ ด้าน)
๔.๒ เป็นโครงการที่มีชุมชน/ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น/หน่วยงานในระดับจังหวัด
เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ชุดโครงการวิจัย และ/หรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม/
สมทบจากแหล่งอื่น เช่น งบประมาณจากจังหวัดจะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับต้น
๔.๓ เป็นโครงการที่มีแผนการดาเนินงานและมีตัวชี้วัดชัดเจน และมีความสอดคล้องของ
กิจกรรมในโครงการ ระยะเวลา และงบประมาณในภาพรวม
๔.๔ เป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการ โดยผลผลิตการวิจัย (Output) สามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม และ /หรือ
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสร้างความเข้าใจในการ
กาหนดงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๕.๒ เกิดกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการวิจัยในรูปแบบเครือข่ายระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๓ สร้างเครือข่ายประชาสังคม (Civil Society Network) และสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
ระบบเครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษา ในการด าเนิ น งานวิ จั ย ระหว่ า งบุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
๕.๔ เกิดระบบการถ่ายโอนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนฐานราก

๖. กาหนดเวลาและเงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงการ
นักวิจัยผู้สนใจให้จัดทาข้อเสนอโครงการ (ตามฟอร์มเอกสาร CMR-2.2.1_ข้อเสนอโครงการฉบับ
สมบูรณ์ (โครงการเดี่ยว) หรือ ฟอร์ม CMR-2.2.2_ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (ชุดโครงการ) และฟอร์ม
CMR-2.3_หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานในชุมชน) ผ่านสถาบันวิจัยของต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายัง อีเมลล์ kruedee@gmail.com ภายในที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นักวิจัยมีหน้าที่ต้องนาเสนอโครงการในรูปแบบ Oral Presentation ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครื อ ข่ า ยการวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู่ ชุ ม ชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ ต อนบน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (จะนัดหมายเวลาอีกครั้ง)
๗. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ
๗.๑ หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคใต้ตอนบน และเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้นเฉพาะ
๗.๒ มีบุคลากรจากองค์กร/ชุมชน ร่วมในโครงการด้วย และ/หรือ ได้รับความเห็นชอบจากองค์ก ร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือบุคคลในชุมชนหมู่บ้าน ที่ปรากฏในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ
๗.๓ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาในองค์กรที่มีส่วนสร้างหรือผลิตอุปกรณ์ต้นแบบทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย
หรือเป็นหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์ในโครงการฯ ก่อนวันที่ได้นาเสนอโครงการฯ
๗.๔ หั วหน้ าโครงการได้ รั บ ความเห็น ชอบจากมหาวิ ทยาลัย /สถาบัน โดยต้อ งเสนอโครงการผ่า น
อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือหัวหน้าสถาบัน
๗.๕ ต้องมีผู้ร่วมโครงการอยู่ในสถาบันเดียวกันกับหัวหน้าโครงการไม่น้อยกว่า ๑ คน
๗.๖ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย
๘. การเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนการดาเนินการด้านการเงินของสถาบันในเครือข่าย
๘.๑. ให้หัวหน้าสถาบันการศึกษาที่ได้รับทุนทาสัญญารับทุนกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๘.๒. ผู้รับทุนจากแต่ละสถาบันจะทาสัญญารับทุนกับหัวหน้าสถาบันต้นสังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ซึ่งเป็นแม่ข่าย จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้กับสถาบันผู้รับทุนตามจานวนงบประมาณของโครงการ
วิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
๘.๓. สถาบันที่นักวิจัยได้รับทุนจะได้รับค่าบริหารโครงการ ๑๐ % ของงบประมาณของโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุน แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ระบุในข้อเสนอโครงการ
๘.๔. ระเบียบการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงินของสถาบันต้นสังกัด
ของผู้รับทุน (ทั้งนี้ ต้องกับงบประมาณไว้สาหรับโครงการวิจัยจนกว่าจะแล้วเสร็จ)
๘.๕. การตรวจสอบทางการเงินจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบได้ที่ สถาบันต้นสังกัดของ
ผู้รับทุน
๘.๖. ผู้รับทุนมีหน้าที่จัดทารายงานการเงิน และสาเนาหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งในกรณีที่มีการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ให้แจ้งการส่งมอบครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยให้สถาบันต้นสัง กัด และแจ้ง ให้แม่ข่าย
ทราบ

๘.๗. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเป็นอานาจของหัวหน้าสถาบันต้นสังกัดของผู้รับทุน
และคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.
ภาคใต้ตอนบนผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องรายงานความก้าวหน้าให้กับสถาบันต้นสังกัดและคณะกรรมการบริหาร
จัดการเครือข่ายฯ ทราบ
๘.๗. เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบนจะ
จัดสัมมนาให้ผู้รับทุนนาเสนอรายงานความก้าวหน้าทุก ๕ เดือน ในรูบแบบ Oral Presentation และ Poster
Presentation ตามที่คณะกรรมการกาหนด และติดตามการดาเนินงานในพื้นที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๙. การติดตามประเมินผลโครงการ
๙.๑ จัดส่งรายงานความก้าวหน้า ภายใน ๕ เดือน หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควร นับจากวันลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงหรือมีหนังสือตอบรับให้ดาเนินการโครงการ รายละเอียดควรประกอบด้วย รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ ผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง เทคนิควิธีการ ณ จุดดาเนินการในชุมชน
ประเมินความต้องการของชุมชนเพิ่มเติม รวมถึงแนวโน้มการดาเนินการเพิ่มเติมนอกกลุ่มเป้าหมาย จานวน ๕
ชุด พร้อมข้อมูลในแผ่นซีดีรอม จานวน ๑ แผ่น หากนักวิจัยไม่สามารถจัดส่งรายงานความก้าวหน้ามายัง
เครือข่ายได้ นักวิจัยต้องทาหนังสือชี้แจงผ่านต้นสังกัด มายังเครือข่าย ภายใน ๑๕ วัน
๙.๒ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการวิจัยแต่ละ
โครงการ โดยจะประเมินจากเอกสารรายงานผลการดาเนินโครงการวิจัยนั้นๆ และมีการติดตามผลการ
ดาเนินงาน ณ สถานที่ปฏิบัติการ รวมทั้งมีอานาจหน้าที่ให้ความเห็น กรณีการดาเนินการโครงการวิจัยไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่สามารถดาเนินการได้ หรือดาเนินการไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
สามารถชะลอระงับ ยุติการเบิกจ่ายให้กับโครงการวิจัยดังกล่าวได้
๙.๓ จัดส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันสิ้นสุดสัญญา รายละเอียดควรประกอบด้วย ผลการ
ดาเนินงาน ความสาเร็จและความสมบูรณ์ของโครงการ วันและเวลาของการเริ่มใช้เทคนิควิธีการใหม่และการ
ทดสอบการทางาน ณ จุดดาเนินการในขั้นสุดท้าย รวมทั้งรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว รายงาน
การวิเคราะห์ตัวแปร เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม รวมทั้งแนวคิดและวิธีการประยุกต์แนวคิดใหม่เพิ่มเติมจากที่
เสนอ (ถ้ามี) จานวน ๕ ชุด พร้อมข้อมูลในแผ่นซีดีรอม จานวน ๑ แผ่น และทางเครือข่ายการวิจัยฯ จะจัดให้มี
การสัมมนานาเสนอผลงานวิจัย
๙.๔ มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเมื่อครบ ๑๐ เดือน เพื่อให้บุคลากรหลักของโครงการนาเสนอผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
๙.๕ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดสัญญา รายละเอียดควรประกอบด้วย
รายละเอียดผลสัมฤทธิ์โครงการเชิงปริมาณและคุณภาพที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การเผยแพร่ การขยายผล จานวน ๕ เล่ม พร้อมข้อมูลในแผ่นซีดีรอม จานวน
๑ แผ่น
ในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถดาเนินการเสร็จทันตามกาหนด ให้ทาบันทึกชี้แจงขอขยายเวลา ภายใน
๓๐ วัน ก่อนสิ้นสุดสัญญา คณะกรรมการมีอานาจในการอนุมัติขยายสัญญา ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ทั้งนี้การขยายเวลาต้องไม่เกิน ๖ เดือน

๑๐. ผลงานที่ได้รับจากการคิดค้นวิจัยฯ
๑๐.๑ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยนี้ เป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ หากหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการต้องการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ใดๆ จะต้องทาความตกลงกับมหาวิทยาลัยและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบนก่อน ยกเว้นการ
นาไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือนาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
๑๐.๒ หัวหน้ าโครงการจะเปิดเผยผลการวิจัย ต่อ เครื อข่ายการวิจั ยและนวัตกรรมเพื่อถ่ ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ทั้งหมดอย่างไม่ปิดบัง และในกรณีที่จะต้องดาเนินการเพื่อจด
สิทธิบัตร หรือเพื่อการโอนสิทธิในการถ่ายทอดเทคโนโลยี นักวิจัยจะร่วมมือให้ข้อมูลผลการวิจัย รวมทั้งไม่
เปิดเผยผลการวิจัยนั้น จนกว่าการจดสิทธิบัตรเสร็จเรียบร้อย
๑๐.๓ หัวหน้าโครงการจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งหัวหน้าโครงการและผู้ที่หัวหน้าโครงการมอบหมายนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามสัญญานี้
๑๐.๔ หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการเป็นเจ้าของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ใดๆ ที่ผู้รับ
ทุนได้จัดซื้อโดยทุนทรัพย์ของเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจนกว่าจะมีการตกลงกันเป็น
อย่างอื่น
๑๐.๕ หัวหน้าโครงการจะป้องกันมิให้มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่
กระทาการของหัวหน้าโครงการ หรือของลูกจ้างของหัวหน้าโครงการ
หมายเหตุ
ในกรณีใดๆ ก็ตาม การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน ถือ
เป็นข้อสิ้นสุด
*****************************************************************

