ข้อกาหนดโครงการ (TOR)
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) ได้ดาเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่ อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์แห่ง
รั ฐ ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการพั ฒ นาประเทศ และส่ ง เสริ ม ให้
สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างกลไกเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดทักษะความรู้
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุม ชน ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจ
ชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่ างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ และการพึ่งพา
ตนเอง ทาให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดให้มีการบูรณาการการดาเนินโครงการวิจัยฯ
และเชื่อมโยงภารกิจผ่านกลไกเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ ๙ เครือข่าย/ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหาร
งานวิจัยมีความคล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมอบหมายให้เครือข่ายระดับ C (ระดับเครือข่ายเชิง
ประเด็น – Issue base) ซึ่งก็คือ เครือข่ายบริหารการวิจัย ให้ดาเนิน ภารกิจสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ดาเนินโครงการวิจัยตาม Strategy & Theme ประจาปีของเครือข่าย
การวิจัยแต่ละแห่ง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประสานนโยบาย
ด้านการวิจัยกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อดาเนินการวิจัยที่ ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนฐานรากอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยสามารถน าผลงานวิ จั ย (Output) ไปถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ของท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสังคม–เศรษฐกิจ ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคประชาสังคม (Civil
Society) อย่างเป็นระบบ
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการวิจัยให้ แก่ส ถาบันอุดมศึกษา สร้ างความร่ว มมือกั บ
หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชนส่วนภูมิภาค กาหนดแผนการดาเนินโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัย จากปัญหาของชุมชน
๒.๒ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งกลไกความร่ ว มมื อ ในระบบเครื อ ข่ า ยระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชุ ม ชน
ผู้ประกอบการ หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดาเนินการค้นหา กาหนดปัญหาโจทย์วิจัย ที่มาจากประเด็นความต้องการของชุมชน เสริมสร้างกระบวนการวิจัย การประเมินผลการวิจัย และ
ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง
๒.๓ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ – นั ก วิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย
โดยสามารถนาผลงานวิจัย (Output) ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และขยายผลสู่การพัฒนาผลิต
ภาพ (Productivity) ของท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสังคม–เศรษฐกิจ
ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคประชาสังคม (Civil Society) อย่างเป็นระบบ
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๒.๔ เพื่อเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะ (Capacity Building) ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒.๕ เพื่อพัฒ นารู ปแบบการวิจัยแบบมีส่ วนร่วมระหว่างคณาจารย์ ประชาชน และเครือข่าย
ประชาสังคมอย่างยั่งยืน
๓. เงื่อนไขและขอบเขตการดาเนินงาน
๓.๑ สานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (เครือข่าย A) ดาเนินการวางกรอบการวิจัย
แนวทางการดาเนินโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัย รวมทั้ง
เป้าหมายของผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูป ธรรม โดยมีกรอบงานวิจัยเพื่อการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนิน
โครงการวิจัย ๔ ด้าน คือ
๑) ด้านเกษตรกรรม เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาสายพันธุ์/ผลผลิตให้
มีคุณภาพสูงขึ้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ
๒) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การกาหนดมาตรฐานหรือหามาตรการป้องกัน/ลดความ
เสี่ยงด้านสาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ
๓) ด้านสมุนไพร-อาหาร เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนในการผลิตสินค้า
และบริการ หรือการส่งเสริมช่องทางการตลาด ฯลฯ
๔) ด้านการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้าง
โอกาสทางการเรียนรู้และการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ฯลฯ
๓.๒ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (เครือข่าย B) จัดทาหลักเกณฑ์/แนวทางในการวิเคราะห์
และคัดเลือกโครงการวิจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยเครือข่ายบริหารการวิจัย
(เครือข่าย C) จัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา (B) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบโครงการ และงบประมาณก่อน แล้วจึงนาเสนอคณะอนุกรรมการ
อานวยการฯ ของ สกอ. (เครือข่าย A) ภายในเวลาที่กาหนด
๓.๓ ให้ เครื อข่ายเพื่อการพัฒ นาอุดมศึกษา (B) สรุปสาระส าคัญ ข้อเสนอโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากที่ผ่านการพิจารณาจากเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) โดยแต่ละ
เครือข่ายต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จานวนไม่น้อยกว่า
๘ โครงการ โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒ สถาบัน ทั้งนี้ ต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการ
วิจัย (C) ในการดาเนินการคัดเลือก-ประเมิน Concept Paper โดยหลักสาคัญคือ ชุมชนท้องถิ่นต้องเป็นผู้กาหนด
ประเด็นปัญหาโจทย์วิจัยให้นักวิจัย – เครือข่ายฯ ดาเนินการศึกษาวิจัย เพื่อให้ผลผลิต (Output) ตรงตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
๓.๔ เอกสารสรุปข้อเสนอโครงการ (Conclude of Concept Paper) ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ควรสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ รัฐ บาลที่ยึดปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ร่ ว มกั บ ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คม เช่ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต ทางเกษตรกรรม ยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน/ท้องถิ่นโดยเทคโนโลยี และการจัดการพัฒนาคุณภาพระดับ ฝีมือแรงงาน เสริมสร้าง
รูปแบบอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน เน้นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น โดยเน้นการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีฐานรากจากผลงานวิ จัยสู่
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Values Creation from Knowledge Application) และ
สรรค์สร้างสังคมที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่นอย่าง
เป็นระบบ
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) และเครือข่ายบริหารการวิจัย (C)
สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายแต่ละระดับ
พื้นที่รับผิดชอบของ
เครือข่าย
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B)
เครือข่ายบริหารการวิจัย (C)
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครื อ ข่ า ยภาคตะวั น ออก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เฉียงเหนือตอนบน
เครื อ ข่ า ยภาคตะวั น ออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ **
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศิลปากร **
พระจอมเกล้าธนบุรี
เครือข่ายภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย **

** สถาบันอุดมศึกษาผู้รับผิดชอบระดับเครือข่าย C ที่ไม่ได้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายระดับเครือข่าย B
๔.ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
๔.๑ เกิดกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการวิจัยในรูปแบบเครือข่ายระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ใน
การศึกษาวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างเหมาะสม
๔.๒
เสริมสร้ างความเข้มแข็งให้แก่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสร้างความเข้าใจ
ในการกาหนดงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๔.๓ สร้ า งเครื อ ข่ า ยประชาสั ง คม (Civil Society Network) ในการพั ฒ นากระบวน
การผลิต เทคโนโลยี และวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น โดยเฉพาะการลดต้นทุน (Cost) การ
เพิ่มผลผลิต (Productivity) สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (Value Added) ซึ่งจะมีผลต่อการลดการนาเข้า
เทคโนโลยี และวัตถุดิบของประเทศในระยะยาว
๔.๔ ทาให้ประชาชนในชุ มชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเกิดจากช่องทาง/โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น
๔.๕ เกิดระบบการถ่ายโอนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนฐานราก และมีการขยายผลต่อไปยังชุมชนอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม
๕. กรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ สกอ. (เครือข่าย A) จัดทาข้อกาหนดโครงการ (TOR) และเวียนแจ้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา (B) และเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ทั้ง ๙ แห่ง ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
๕.๒ เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) จัดประชุมสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในเครือข่ายฯ เสนอ
เอกสารสรุปภาพรวมโครงการประจาปี และข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ทั้งนี้ ประเด็นปัญหา-โจทย์วิจัยต้องถูกกาหนดโดยชุมชน/ท้องถิ่น และดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองโครงการที่
สอดคล้องกับการแก้ปัญหา-พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน

๔

๕.๓ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) ดาเนินการกลั่นกรอง ตรวจสอบ และอนุมัติ
เอกสารข้อสรุปโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เหมาะสม (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) ในการ
รับทุนอุดหนุนการวิจัย (อาจแจ้งให้เครือข่ายบริหารการวิจัยปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัย/
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ได้ตามความเหมาะสม) และนาเสนอต่อ สกอ. (เครือข่าย A) ภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นอย่างช้า
๕.๔ สกอ. (เครือข่าย A) พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารสรุปข้อเสนอโครงการวิจัยประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) และจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยให้แก่
เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) โดยตรง ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๕.๕ เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) เริ่มดาเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ โดยมี
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) ทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และสรุปเอกสารรายงานติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้า (Progress Report) รอบระยะเวลา ๕ เดือน เสนอต่อคณะอนุกรรมการอานวยการ
(สกอ. - เครือข่าย A) ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๕.๖ สกอ. (เครือข่าย A) ประสานไปยังเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) เพื่อติดตาม ตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน และสรุปเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน พร้อม
รายงานประจาปี (Annual Report) การประเมินผลผลิต และผลกระทบ (Result base) การใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ ขยายผล และต่อยอดองค์ความรู้ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย แล้วจัดส่งรายงาน
สรุปผลการดาเนินงานมายัง สกอ. (เครือข่าย A) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕.๗ สกอ. สรุปผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสนอต่อ กพร. ภายในวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๐ และประสานเครื อข่ายฯ เผยแพร่ประชาสั มพัน ธ์ผ ลงานวิจัยที่แล้ ว เสร็จผ่ านสื่ อต่าง ๆ เช่น
เอกสารวิชาการ วารสารอิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น
๖. ระยะเวลาการดาเนินงานวิจัยและบริหารโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการวิจัย
๑. สกอ. (A) เวียนแจ้งข้อกาหนดโครงการ
(TOR) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
(B) และเครือข่ายบริหารการวิจัย (C)

๒. เครือข่ายวิจัย (C) สรุปภาพรวมโครงการ
ประจาปี และข้อเสนอโครงการวิจยั /
โครงการวิจัย/โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย นาเสนอต่อ สกอ.(A)
๓. สกอ. (A) อนุมัติโครงการและจัดสรร
งบประมาณ
๔. คณะวิจัยเริม่ ดาเนินโครงการ
๕. เครือข่ายวิจัย (C) ติดตามประเมิน
รายงานความก้าวหน้า และสรุปผลเสนอ
สกอ. (A)
๖. เครือข่ายวิจัย (C) ติดตาม ประเมิน
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และ
สรุปผลเสนอคณะอนุกรรมการ
อานวยการ (A)

๒๕๕๘
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑

ระยะเวลาการดาเนินการ
๒๕๕๙
๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๕

๗. ผลผลิตและผลลัพธ์
๗.๑ ผลผลิต : ข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จานวนรวม
ไม่น้อยกว่า ๙๐ โครงการ (๙ เครื อข่าย) ที่ตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้ องกั บ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องจั ง หวั ด สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ต ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถด้านผลิตภาพของเศรษฐกิจชุมชน
๗.๒ ผลลั พ ธ์ : เกิ ด การถ่ า ยโอนองค์ ค วามรู้ และเทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของชุมชนและสังคม เพิ่มโอกาสทางอาชีพและเพิ่ม รายได้ พัฒนาสังคมสู่ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน รวมทัง้ สถาบันอุดมศึกษามีกลไกเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๘. กาหนดเวลาและสถานที่ส่งข้อเสนอโครงการ
ให้เครือข่ายวิจัย (C) ทั้ง ๙ แห่ง จัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการประจาปี ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด เพื่อสรุปยุทธศาสตร์และโครงการวิจัยฯ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๑ ชุด พร้อม
CD จานวน ๑ แผ่น ส่งมายัง สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๐-๕๓๓๖ โทรสาร ๐๒-๓๕๔-๕๖๐๗
E-mail : research_ohec@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นอย่างช้า
--------------------------------------

