ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship)
“ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
…………………………............
ตามที่ ห น่ ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น ด้ า นการพั ฒ นาระดั บ พื้ น ที่ (บพท.) ประกาศรั บ ข้ อ เสนอ
เชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) การวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้
ความสาคัญ กรอบ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ซึ่งเป็นกรอบการวิจัย ที่เน้นการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล ร่วมสร้าง Learning and
Innovation Platform ของชุมชนจนได้นวัตกรชุมชน ที่สามารถรับ ปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสาคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
โดยกาหนดให้สถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ที่สนใจเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้ 3 เป้าหมายสาคัญ
คือ 1) การประยุกต์ใช้น วัตกรรมพร้ อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ/เสริมและ
ยกระดับศักยภาพที่สาคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform 2) สร้าง Learning
and Innovation Platform เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
และสร้ า งนวั ต กรชุ ม ชนที่ เ ป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงในการพั ฒ นาชุ ม ชนเป้ า หมายได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
3) สร้ างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรั บ และปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท
สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุ นให้
ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดาเนินการโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ มาตั้งแต่ปี 2560
ภายใต้กรอบงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็ นหน่ วยงานขั บเคลื่ อนแผนงานวิ จั ย พั ฒนาและขยายครอบคลุ มพื้ นที่ จั ดการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยฯ
ในจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานภายใต้กรอบการวิจัย
พัฒ นาเชิง พื้ น ที่ สอดคล้ อ งกั บ กรอบการวิ จั ยชุ ม ชนนวัต กรรมเพื่ อ การพัฒ นาอย่ างยั่ งยื น มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศการเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการพัฒนาเป็นแผนงานวิจัยระดับมหาวิ ทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทุนของหน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน
๑.๑ โครงการวิจั ย เดี่ย ว ที่มี ความสอดคล้ อง และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ พัฒ นาภูมิภ าค
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ดูรายละเอียด ได้จาก http://plan.rmutsv.ac.th/download-1/)
๑.๒ จัดทาเป็นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กาหนดแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้
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๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่
เป็นโครงการวิจัยที่กาลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น กรณีที่เป็นโครงการขยายผล หรือพัฒนา
ต่อเนื่องจากพันธกิจอื่น ต้องชี้แจงให้เห็นทุนเดิม ผลผลิตเดิม และสิ่งที่จะดาเนินการใหม่ ให้ชัดเจน
๑.๔ โครงการวิจัยที่เสนอต้องอยู่ภายใต้ กรอบการสนับสนุนทุนวิจัย ที่กาหนดไว้ตามเงื่อนไขการ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ตามข้อ ๔ ในประกาศนี้
๑.๕ ผู้เสนอโครงการวิจั ย ต้องมีความพร้อมในการดาเนิน การวิจัยและเข้าร่ว มกิจกรรม/เวที
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา/หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่/หรือหน่วย บพท. จัดขึ้น
๒. คุณสมบัติทั่วไปของหัวหน้าโครงการวิจัย
๒.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยกเว้นอัตราจ้าง
๒.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน ๑ โครงการ
โดยไม่นับรวมการเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย
๒.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๔ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่มีสถานะดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศ
งานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการ
ติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ในการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์
๒.๕ คณะผู้วิจัยต้องไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย
๓. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้
๓.๑ เป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่
๓.๒ เป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดพันธกิจ งานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ งานบริการ
วิชาการ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (U2T)
ของมหาวิทยาลัยฯ
๓.๓ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีแผนดาเนินการไม่เกิน ๑ ปี
๓.๔ กรอบการสนับสนุน โครงการวิจัย กาหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ระดับตาบล จานวนไม่
น้อยกว่า ๑ ตาบล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจังหวัดตรัง โดยในตาบลเป้าหมาย
สามารถเลือกชุมชนเป้าหมายอย่างน้อย ๑ ชุมชน (หมู่บ้าน) ที่มีผลกระทบสูง
๓.๕ งบประมาณที่ให้การสนับสนุน ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้พิจารณาถึง ความคุ้มค่าของ
การลงทุนวิจัย
๔. กรอบการวิจัยที่โครงการวิจัยต้องดาเนินการ
๔.๑ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ/เสริม
และยกระดับศักยภาพที่สาคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform
๔.๒ สร้าง Learning and Innovation Platform เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน
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๔.๓ สร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
บริบท สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุน
ให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๕. ผลผลิตทีต่ ้องส่งมอบให้กับแผนงานวิจัย
๕.๑ นวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
บริบท และจัดระดับนวัตกรชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕ คน
๕.๒ นวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น และสามารถใช้ยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหาสาคัญให้กับ
ชุมชนได้ อย่างน้อย ๑ นวัตกรรม/เทคโนโลยีพร้อมใช้
๕.๓ มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายบนฐานทุนทรัพยากร/วัฒนธรรม
ในพื้นที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๖. การจัดทารายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย
๖.๑ นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ไม่เกิน ๒๐ หน้า (A4 ใช้ขนาดอักษร ๑๖ ตัวอักษร TH SarabunPSK) ภายใน
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)
โดยแนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ในรูปแบบ word และ PDF ไฟล์ ทางอีเมล์ abcrmutsv5@gmail.com
โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย-ABC1 ไว้ด้านหลัง เช่น somchai-ABC1
๖.๒ ข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และได้รับ การสนับสนุนให้ร่วม
พัฒนาเป็นแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุงข้อเสนอเชิงหลักการให้เรียบร้อย
และแนบไฟล์ ข้ อ เสนอเชิ ง หลั ก การฉบั บ ปรั บ ปรุ ง โดยตั้ ง ชื่ อ ไฟล์ ต ามชื่ อ ของนั ก วิ จั ย (ภาษาอั ง กฤษ)
ตามด้วย -ABC2 ไว้ด้านหลัง เช่น somchai-ABC2 ส่งมายังหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
๗. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๗.๑ มหาวิทยาลั ย ฯ แต่ งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาข้ อเสนอเชิงหลั กการ ตามลั กษณะ
ข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ และประกาศของหน่วย บพท. และจัดลาดับความสาคัญข้อเสนอการวิจัย
๗.๒ ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุน โครงการวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น
ให้นาเสนอข้อเสนอเชิงหลักการต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน ๑๐ นาที) ผ่านระบบ Zoom meeting ตามที่
สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
7.๓ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาสนับสนุนตามลาดับความสาคัญ และกรอบงบประมาณที่กาหนด
ของหน่วย บพท. และประกาศผลข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาบรรจุ เป็นแผนงานวิจัยกรอบชุมชน
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันตามประกาศทุนต่อไป
7.๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสาร
ต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไขประกาศทุน และจัดส่งในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น หากพ้น
กาหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

-๔ -

7.๕ กาหนดการดาเนินการตามประกาศทุน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ ประกาศเชิญชวนส่งข้อเสนอเชิงหลักการ
วันที่ 6 มกราคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายในการเปิดรับข้อเสนอเชิงหลัก
วันที่ 7-๘ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นักวิจัยที่ผ่านนาเสนอข้อเสนอเชิงหลักการต่อคณะกรรมการ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการคัดเลือก
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นักวิจัยส่งข้อเสนอเชิงหลักการฉบับแก้ไข
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยฯ ส่งโครงร่างแผนงานวิจัย (Concept Proposal)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

