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หน่วยบรหิารและจดัการทนุวจิยัด้านการพฒันาระดบัพืน้ที ่(บพท.) 
ประกาศรบัขอ้เสนอแผนงานสำคญั (Flagship) ประจำปงีบประมาณ 2563 

มหาวทิยาลยัพฒันาพืน้ที ่
 

1. หลกัการและเหตผุล 

 ทิศทางของการปฏิรูปประเทศมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับในอันที่จะเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่  (Area 
Based Approach) เพื่อลดช่องว่าง แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างผลของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นใน
พื้นที่  กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ประกอบด้วยภาคส่วนที่สำคัญ ได้แก่ กลไกภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ความเติบโตก้าวหน้าของพื้นที่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับข้อเท็จจริงของศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ โอกาสและทางเลือกการพัฒนาของพื้นที่จำนวนมาก บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปสู่ทิศทางการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Growth) จึงเป็นบทบาทที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ ่งภายใต้ทิศทางการปฏิรูปประเทศดังกล่าว 
นอกจากนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งคือ ศักยภาพและขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
ขนาดกลางและขนาดเล็กมีจำกัด ขาดระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถ
ทำหน้าที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาความต้องการของการพัฒนาจังหวัดและความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ ได้เท่าท่ีควร 
โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงมหาวิทยาลัยใหม่ ในปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการ โดย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีนโยบาย Reprofiling มหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการดำเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้นให้สูงขึ้น  

 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. เดิม) ได้ทดลองทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ   
7 แห่ง ในช่วงปี 2555-2556 ภายใต้งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Area Based Collaborative Research) พบว่า
สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่ได้ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด มีนักวิจัยจำนวนมากขึ้นที่ให้ความสนใจกับโจทย์ปัญหาของพื้นที่และเข้ามาร่วมงานกับจังหวัดในการ
แก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ต่อมาในปี 2557-2562 คอบช. จึงได้มอบให้ สกว. บริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าในแผนงาน
นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน และทุนท้าทายไทย ซึ่งเป็นการให้ทุนในลักษณะใหม่ คือทุนเชิงสถาบัน (Institution 
Grant) โดยมีเงื่อนไขให้อธิการบดีต้องรับผิดชอบการมอบหมายบุคคลมาบริหารโครงการเพื่อนำไปสู่การปรับระบบ
บริหารจัดการการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างงานวิจัยและนักวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ 
ภายใต้ทุนดังกล่าวซึ่งมีการให้เสนอข้อเสนอโครงการแข่งขันกัน มีมหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือก 9 แห่ง ผลการ
ดำเนินงานโครงการดังกล่าวบังเกิดผลดีอย่างมากต่อการปรับระบบการบริหารงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย 
พิจารณาได้จากตัวบ่งชี ้การเพิ ่มขึ ้นของจำนวนนักวิจัยใหม่ จำนวนโครงการวิจัย ลักษณะของโจทย์ว ิจ ัยที ่มี
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ความสัมพันธ์กับสภาพบริบทปัญหาของพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่มากขึ้น มหาวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและ
ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ยังเกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยกับหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน มีการนำนักศึกษาไปร่วมในกระบวนการวิจัยของอาจารย์ในหลายแห่งอีกด้วย 

 การกำหนดเงื่อนไขการให้ทุนเชิงสถาบันดังกล่าวนี้ มีผลเป็นการบังคับทิศทางของการใช้งบประมาณวิจั ย
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกิดการปรับตัวในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยเลือกทำงานวิจัย
ในด้านที ่ตนมีจุดแข็ง มีกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจ ัยร่วมกับภาคีที ่เกี ่ยวข้องในพื้นที ่ มีการเชื ่อมโยงการทำ
โครงการวิจัยของอาจารย์กับการจัดการเรียนการสอน มีเงื่อนไขการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ผูกไว้ในการให้ทุน เป็นต้น  ทำ
ให้มหาวิทยาลัยเริ่มปรับกระบวนการบริหารจัดการภายในให้มีลักษณะบูรณาการมากข้ึน ผลจากการดำเนินงานให้ทุน
ต่อเนื่องในปี 2557-2562  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการ 30 แห่ง พบว่ากระบวนการดังกล่าวนอกจากจะ
ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการทำงานวิชาการเพ่ือตอบโจทย์ของพ้ืนที่และหลายแห่งได้รับงบประมาณจาก
จังหวัดเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลกระทบในด้านการทำงานให้มหาวิทยาลัยสามารถเตรียมระบบเพื่อรองรับความท้าทาย
ใหม่จากการที่รายได้จากการรับนักศึกษาลดลง และสามารถบริหารการใช้งบประมาณวิจัย เพื่อสนับสนุนการทำงาน
ข้ามภารกิจวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการได้เป็นอย่างดีด้วย 

 สอดคล้องกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนเกิดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม และมีนโยบายที ่จะแบ่งประเภทมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนั้น ในปี 2563 นี้จึง
เกิด แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ เพื่อตอบนโยบายของกระทรวงอุดมฯ และ
ยุทธศาสตร์ อววน. ในการทำให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับจังหวัด เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วย
วิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ปัญหาสำคัญและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่บนทุนเดิม รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

  
2. วตัถปุระสงค ์

  เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตอบสนอง
การแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพตามโจทย์สำคัญระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ อววน. แพลตฟอรม์ที ่4 
เพื่อกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรมใน โปรแกรมที่ 
13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นยำ และโปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
 
3. ขอบเขตการดำเนนิงาน 

ขอบเขตเชิงพื้นที่และประเด็นสอดคล้องกับเป้าหมาย OKR ตามยุทธศาสตร์ อววน. ในแพลตฟอร์มที่ 4 
โปรแกรมที่ 13 14 และ 15 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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3.1 เป้าหมายของแผนงาน   
สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ตั ้งอยู่ในพื้นที ่มีขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและศักยภาพที่สำคัญของจังหวัดได้ 

 KR 1. มีพื้นที่ระดับจังหวัดไม่ต่ำกว่า 20 จังหวัดที่สามารถพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาสำคัญของ
พ้ืนที่ได้ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
2. รายได้ของคนจน 40% ล่างสุดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 อย่างทั่วถึง 
3. อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
10 
4. ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index) ของประเทศไทยอยู่ใน Top 10 
ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 
 

           3.2 กรอบการวจิยัและประเดน็โจทย์ทีใ่ห้ความสำคญั 
 

กรอบการวจิยั โจทย ์ เป้าหมาย 
1. Local Enterprises  การยกระดับและเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ

วิสาหกิจชุมชน/OTOP ที่มีการจัดการห่วงโซ่คุณค่า
ใหม่ (New Value Chain) เพื่อให้เกิดโครงสร้างการ
กระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้ผลิต/ผู้ผลิตต้นน้ำ 
  

- 500 วิสาหก ิจช ุมชน/
OTOP 
- อ ัตราการ เต ิบ โตของ

มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และ
มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10  

2. เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่/ 
Smart City 

การพัฒนาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจด้วยกลไกพัฒนา
เมือง/บริษัทพัฒนาเมือง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ทำให้เกิด 
     - Job Creation จากแผนการส ่งเสร ิมลงทุน
ระหว่าง  ภาครัฐและเอกชน       
     - Urban solution เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตทุก
ช่วงวัย 
     - Urban open data  
     - การเชื่อมโยงกับทุนสังคมวัฒนธรรมของเมือง
เดิม เพื่อรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า 

-  เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่ที่
เข้าสู่ Smart City ในภูมิภาค
ไม ่ต ่ ำกว ่ า  5 เม ือง โดยมี
แผนการสร้างงานในเขตเมือง
หลักและเมืองโดยรอบ  

 
คำอธบิาย 

กรอบวิจัย Local Enterprises  โจทย์เรื่องการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน/
OTOP ที่มีการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Value Chain) เพื่อให้เกิดโครงสร้างการกระจายรายได้สู่เกษตรกร
ผู้ผลิต/ผู้ผลิตต้นน้ำ สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่เสนอข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเป้าหมายและเสนอแผนการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
อย่างชัดเจน โดยมีกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP กลุ ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 5 กลุ ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า และมี
กระบวนการวิจัยให้เกิดการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ที่มีการกระจายรายได้กลับไปสู่เกษตรกรผู้ผลิต/ผู้ผลิตต้นน้ำ 
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กรอบการวจิัย เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่/ Smart City มุ่งเน้นการสร้างกลไกแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 
การจัดทำข้อมูลของเมืองเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาสำคัญของเมือง และจัดทำแผนพัฒนาเมืองเพ่ือนำไปสู่การ
สร้างคุณภาพชีวิตและการสร้างงาน 
 
นิยามศัพท์ที่สำคัญ 
 เมืองน่าอยู่ หมายถึง เมืองที่มีการสร้างสรรค์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหล่งทรัพยากรของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเกี่ยวกับการดำเนินวิถีทางของชีวิต เพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพของชีวิตที่ดีที่สุด หรือหมายถึงเมืองที่มี
พลเมืองที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี หรือหมายถึงเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีการจราจรดี เมืองที่มีมลภาวะน้อยที่สุด 
ซึ่งสภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพลเมืองในชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูงของชุมชนนั้น 
 Smart City หมายถึง รูปแบบของเมืองแห่งอนาคตที่เข้าไปแก้ไขปัญหาสังคมเมือง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัว
เชื่อมต่อความต้องการของประชาชนเพื ่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น กับระบบงานบริการของทางภาครัฐ และ
ภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

กลไกพัฒนาพื้นที ่หมายถึง ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียสำคัญท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและภาค
วิชาการ ในการร่วมคิดร่วมทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาสำคัญ หนุนเสริมศักยภาพของพ้ืนที่ให้เกิดผลกระทบทางบวกทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 

3.3 กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ 
1) Local Enterprises  

วิสาหกิจชุมชน/OTOP  ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
2) เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่/Smart City 

เมืองศูนย์กลางในภูมิภาคตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ประเด็น พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้แก่ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียง
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต และ เมืองขนาดกลาง ภาคเหนือได้แก่ เชียงราย 
พิษณุโลก นครสวรรค์ น่านและลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ นครราชสีมา มุกดาหาร 
หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สกลนครและบุรีรัมย์ ภาคกลางและภาคตะวันตกได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สระบุรีและราชบุรี และภาคใต้ ได้แก่สุราษฏร์ธานี กระบี่และยะลา   

 
4. กรอบงบประมาณและระยะเวลา 

4.1  สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที ่สนใจสามารถเสนอข้อเสนอชุดโครงการวิจัยได้เพียง 1 ชุด
โครงการวิจัยต่อ 1 กรอบการวิจัย 

4.2  การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 10,000,000 บาท
ต่อชุดโครงการ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย  

4.3  ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี  
 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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5. แนวทางการจัดการ 
 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่โปร่งใส มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดอย่างสมดุล โดยยึดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ อววน. เป็นหลัก หน่วย บพท. จึงวางการ
บริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 

5.1  หน่วย บพท. ได้เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยประกาศให้รับทราบโดยทั่วถึงกัน โดยมีรายละเอียด 
ที ่ครบถ้วนและมีช ่วงเวลาให้กับสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที ่สนใจได้พัฒนาข้อเสนอชุด
โครงการวิจัย 

5.2  เมื่อได้รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแล้ว หน่วย บพท. จะได้สรุปภาพรวมและพิจารณาข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วย บพท.  

5.3  หน่วย บพท. จะเชิญสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นนำเสนอรายละเอียด
ชุดโครงการวิจัย โดยหน่วย บพท. จะจัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการแบบ Dialogue Forum ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน (Expert Content) ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ (Stakeholder) และผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย (User) เพื่อพิจารณาแผนงานวิจัย แล้วสรุปภาพรวมเพื่อผ่านความเห็นชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารหน่วย บพท. แล้วนำไปสู่การปรับข้อเสนอแผนงานฯ เพื่อจัดทำสัญญารับทุนวิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป  

 

6. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
 การพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยมี 2 ขั้นตอน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

6.1 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้น 
1) ข้อเสนอโครงการเป็นชุดโครงการวิจัยและเป็นไปตามเง่ือนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้ 
2) มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน 
3) สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการ

งานวิจัย การดำเนินงานวิจัยและคาดได้ว ่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้
ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

4) มีทุนการทำงานเดิมในการทำงานวิจัยเพื ่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และ/หรือ
นโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะนี้ 

6.2    เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด 
1)   การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด หน่วย บพท. จะได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอชุด

โครงการแบบ Dialogue Forum ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน (Expert Content) ผู้มีส่วนได้
เสียสำคัญ (Stakeholder) และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (User) เพ่ือพิจารณาแผนงานวิจัยโดย
มีหลักการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยได้แก่ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่วัดการเปลี่ยนแปลงได้
จริง โอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ การเชื ่อมโยงระหว่างโครงการในชุดเพื่อตอบ
เป้าหมายใหญ่ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้บริหารชุดโครงการและความคุ้มค่าของ
การลงทุนวิจัย (Value for Money) 

2)    กรณีโครงการที่มีการสะท้อนความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีผู้ใช้งานในระดับพื้นที่ โดย
มีความร่วมมือในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอ่ืนๆ จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 
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7. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
7.1 เป็นทุนระดับสถาบัน ผู ้มีส ิทธิเสนอขอรับทุน คือ อธิการบดีหรือผู ้บริหารสถาบันอุดมศึกษา/

มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี/หัวหน้าหน่วยงาน และมีการมอบหมายหน่วยบริหาร
จัดการงานวิจ ัยในระดับสถาบัน/มหาวิทยาลัย ที ่จะทำหน้าที ่ข ับเคลื ่อนการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วย บพท. 

7.2  เป็นสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งหรือพ้ืนที่บริการอยู่ในจังหวัดเป้าหมายของการดำเนินงาน
วิจัย  หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพื้นที่เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกั บ
สถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น     

8. การส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  
8.1   ประกาศทุนวันที ่ 27 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National 

Research Management System : NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th 
8.2 สถาบัน/หน่วยงาน/นักว ิจ ัย/นักวิชาการอิสระ ที ่สนใจ สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ 

www.nrms.go.th 
8.3    ขอให้ผู ้เสนอโครงการนำเสนอเอกสารข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ภายในวันที่         

20 มกราคม 2563  
8.4    หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่  (บพท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณา

เฉพาะเอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็น
โมฆะ 

 
9. การแจ้งผลการพิจารณา 
 หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยทราบ ทาง website ที่ www.nrms.go.th  ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดเวทีพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยในระหว่างวันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2563   

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวตวงพร ปานอุทัยและนางสาวมัตติกา ปรมาธิกุล ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0 2298 0611 ต่อ 205 หรือ 207 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หรือที่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ :  
PMUAUNIT@gmail.com 
 
 

 

http://www.nrms.go.th/



