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ขอกําหนดและขอบเขต (Term of Reference; TOR)  

ของโครงการวิจัยท่ีขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใตโครงการ  

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับบทบาทการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น สังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

ผลิตภัณฑทองถิ่นและพัฒนาชุมชนความเปนอยูที่ดีขึ้น” 

  

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู 

ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวน

รวมในการจัดการการบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ

ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ

สงเสริมวิทยาฐานะครู    

การพัฒนาองคความรูดานการวิจัยจึงเปนภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จะตอง

สงเสริมการทําวิจัยและพัฒนาระบบการสนับสนุนการทําวิจัยใหกับบุคลากรเพื่อตอบสนองกับการพัฒนา

ทองถิ่น  การวิจัยจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนางานพัฒนาองคกร พัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ อีกทั้งยังเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาและคํารับรองปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดทําวิจัยเพื่อบูรณาการ

กับการเรียนการสอน  และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนางานองคกร ชุมชน สังคม และประเทศชาติเพิ่มมาก

ขึ้น อีกทั้งยังปนการตอบวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น และยัง

เปนการยกระดับองคความรูของชุมชนทองถิ่นเพื่อสรางนวัตกรรมในระดับชุมชนโดยใชภูมิปญญาและสภาพที่

เปนอยูของชุมชนทองถิ่นเปนฐานใหไดรับการเผยแพร สรางงาน เพิ่มมูลคา และรายได และอยูคูสังคมไทย

สืบไปอีกทั้งยังเปนการตอบสนองตอเจตนารมณตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547  ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดประกาศรับขอเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยภายใตโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับบทบาทการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น สังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ

ทองถิ่นและพัฒนาชุมชนความเปนอยูที่ดีขึ้น  

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตามบทบาทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  
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2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Capacity building) ใหมีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา

ชุมชนทองถิ่น   

2.3  เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคม โดยใชการวิจัยเปนฐานตามบทบาทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม อยางยั่งยืน 

 

3. ลักษณะสําคัญของโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

3.1 โครงการวิจัยที่จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจะตองเปนโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่น โดยมีชุมชน (พื้นที่) หรือกลุมองคกรชุมชนที่เปนกลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยอยางชัดเจน ประเด็น

หรือโจทยวิจัยของโครงการวิจัยที่จะขอรับการสนับสนุนจะเปนประเด็นเกี่ยวกับงานหรือสาขาวิชาการใดๆ ก็ได

ที่สามารถสรางองคความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตามความตองการและศักยภาพของชุมชนหรือ

กลุมองคกรชุมชนที่เปนกลุมเปาหมายไดทั้งทางตรงและทางออม โดยชุมชน (พื้นที่) หรือกลุมองคกรชุมชนที่

เปนกลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยนั้นจะตองตั้งอยูในจังหวัดสกลนครหรือตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกําหนด 

3.2 ลักษณะของโครงการวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนจะตองมีการดําเนินการประเมินบริบทหรือสภาพ

ของชุมชน และ/หรือกลุมเปาหมายที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดแนวทางการพัฒนากลุมเปาหมายทั้งระบบ 

หรืออาจจะมีกิจกรรมในการพัฒนากลุมเปาหมาย  (Implementation) ซึ่งกิจกรรมการพัฒนากลุมเปาหมาย

จะตองเปนกิจกรรมในการสงเสริมความรู (Increasing knowledge) หรือการถายทอดเทคโนโลยีที่สอดคลอง

กับปญหาหรือแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการประเมินบริบทชุมชน และกลุมเปาหมายขางตน โดย

โครงการวิจัยนั้นตองลงพื้นทีเ่พื่อเก็บขอมูลในชุมชนทองถิ่นอยางนอย 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของโครงการวิจัย 

และ/ หรือแสดงหลักฐานใหเห็นวามีความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่นเพื่อที่จะนําองคความรูที่ไดไปใชกับชุมชน

ทองถิ่นที่เปนกลุมเปาหมายตอไป  

3.3 วิธีการและกระบวนการวิจัยของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจะตองดําเนินการแบบมี

สวนรวม (Participation) กับกลุมเปาหมายที่จะทําวิจัย  

3.4 นักวิจัยที่เสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ควรจะเปนลักษณะทีมสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) โดยใหมีนักวิจัยอยางนอย  1 ทานมีคุณวุฒิตรงกับประเด็นเชิงเทคนิคที่จะทําวิจัย และให

มีนักวิจัยใหมอยางนอย 1 ทานในทีมวิจัยเพื่อสงเสริมใหเกิดนักวิจัยใหมที่ทํางานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่น 

 

4. เงื่อนไขและผลงานของโครงการที่ไดร ับทุนสนับสนุน 

 4.1 เนื่องจากการสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อใหมีขีด

ความสามารถ (Capability) และสมรรถนะ (Competency) ในการทํางานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

ดังนั้นนักวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนใหดําเนินโครงการวิจัยนี้จะตองเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
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ทักษะและประสบการณในการทํางานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นไดตลอดระยะเวลาในการดําเนิน

โครงการวิจัย เนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาวจะเปนการบมเพาะ (Incubate) และแลกเปลี่ยน

ประสบการณระหวางนักวิจัย และวิทยากรโดยเนนกรณีศึกษาจากการปฏิบัติการจริงมาเปนบทเรียนสําหรับ

การเรยีนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ  

4.2 นักวิจัยจะตองจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณจากผลการวิจัยตามขอกําหนดของสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4.3 นักวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนภายใตโครงการนี้จะตองเขียนบทความวิจัยจากผลการวิจัยอยางนอย 

1 บทความตอโครงการเพื่อนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือตีพิมพในวารสารทางวิชาการไดตาม

ระยะเวลาที่โครงการนี้กําหนด  

 

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Expected output)  

     5.1 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถ่ินไมนอยกวา 7 โครงการ  

     5.2 ไดงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นโดยกระบวนการมีสวนรวมของ

กลุมเปาหมาย 

     5.3 ไดบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทัองถ่ินที่เปนผลมาจากการวิจัยไมนอยกวา 7 เรื่อง 

     5.3 เกิดกลุม/พื้นที่เปาหมาย (กลุมองคกร/พื้นที่ชุมชน) ที่รองรับและใชประโยชนจากเทคโนโลยี หรือ

องคความรูที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยไมนอยกวา 7 กลุม/พื้นที่เปาหมาย และเปนฐานในการทํางานพัฒนา

ชุมชนโดยกระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     5.4 มีนักวิจัยที่สนใจเสนอโครงการและเขารวมในการทําวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นไมนอยกวา 

14 คน และเปนนักวิจัยใหมไมนอยกวา 7 คน 

     5.5 นักวิจัยที่ดําเนินโครงการวิจัยภายใตโครงการนี้ไมนอยกวา 14 คนไดพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถในการดําเนินงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

 

6. ผลกระทบ (Impact) 

 

6.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความสามารถและศักยภาพในการดําเนินโครงการวิจัย

เพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่นตามหลักวิชาการ  

6.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีศักยภาพ และสมรรถนะในการทํางานวิจัยเพื่อการ

พัฒนาชุมชนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

6.3 เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice; CoP) ในการทํางานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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6.4 ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนโดยกลุมเปาหมายกอใหเกิด การลดรายจาย หรือ

เพิ่มรายได หรือกอเกิดการขับเคลื่อนและ/หรือเปนกลไกในระดับชุมชนเพื่อการยกระดับชุมชนสูการพัฒนาที่

ยั่งยืนตอไป 

 

7. ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยและบริหารโครงการ 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการวิจัย 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

2559 2560 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. จัดทําขอกําหนดโครงการ (TOR) ของ

โครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

              

2. ประกาศรับสมัครขอเสนอการวิจัย               

3. พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒ ิ               

4. ประกาศผลพิจารณาทุน               

5. โครงการวิจัยดําเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติการ               

6. ติดตามประเมินรายงานความกาวหนา               

7. ประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ               

 

8. กรอบงบประมาณ 

 งบสนับสนุนโครงการวิจัย ไมเกิน 100,000 บาท 

 

9. ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
หนวย

นับ 
คาเปาหมาย 

วัดวัตถปุระสงค

ขอที ่

1. วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อสงเสริม และสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อ

การพัฒนาชุมชนทองถิน่ตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

ผลลัพธขอท่ี 1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดรับทุน

สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
ตัวชี้วัดผลลัพธ จํานวนโครงการวิจัย 
 
2. วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Capacity 
building) ใหมีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

โครงการ 
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ตัวชี้วัดผลลัพธ 
หนวย

นับ 
คาเปาหมาย 

วัดวัตถปุระสงค

ขอที ่

ผลผลัพธขอที่ 2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดรับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณในการ
ทํางานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น และมีความสามารถในการ
ทําวิจัยเพือ่การพัฒนาชุมชนทองถิ่นตามหลักวิชาการ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ  
2.1 จํานวนนักวิจัยที่มีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น 
2.2 จํานวนนักวิจัยใหมทีส่นใจและมีความรูในการวิจัยเพือ่การ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นเพิ่มขึ้น 
 

3. วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนา

ชุมชน สังคม โดยใชการวิจัยเปนฐานตามบทบาทของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม อยางยั่งยืน 

ผลลัพธขอท่ี 3 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคมจาก

ผลการวิจัยในพื้นท่ีเปาหมายหรือกลุมองคกรที่ทําวิจัย 

ตัวชี้วัดผลลัพธ   

องคความรูที่เปนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคมจาก

ผลการวิจัยในพื้นท่ีเปาหมายหรือกลุมองคกรที่ทําวิจัย 
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10. กําหนดระยะเวลาและสถานที่สงขอเสนอการวิจัย 

 จัดทําเอกสารขอเสนอการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด จํานวน 

2 ชุด และไฟลขอมูล มายังสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

E-mail: wipawan.kku@gmail.com 
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