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๑.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด าเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์แห่ง
รัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างกลไกเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดทักษะความรู้ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจ
ชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ิมโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ และการพ่ึงพา
ตนเอง ท าให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการบูรณาการการด าเนินโครงการวิจัยฯ
และเชื่อมโยงภารกิจผ่านกลไกเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพ้ืนที่ ๙ เครือข่าย/ภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือให้การบริหาร
งานวิจัยมีความคล่องตัว และเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมอบหมายให้เครือข่ายระดับ C (ระดับเครือข่ายเชิง
ประเด็น – Issue base) ซึ่งก็คือ เครือข่ายบริหารการวิจัย ให้ด าเนินภารกิจสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ด าเนินโครงการวิจัยตาม Strategy & Theme ประจ าปีของเครือข่าย
การวิจัยแต่ละแห่ง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประสานนโยบาย
ด้านการวิจัยกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการวิจัยที่ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง  โดยสามารถน าผลงานวิจัย (Output) ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ของท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสังคม–เศรษฐกิจ ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคประชาสังคม (Civil 
Society) อย่างเป็นระบบ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยให้แก่สถาบันอุดมศึกษา สร้างความร่วมมือกั บ
หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชนส่วนภูมิภาค ก าหนดแผนการด าเนินโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัย  จากปัญหาของชุมชน 

๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาชุมชน 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการค้นหา ก าหนดปัญหา-
โจทย์วิจัย ที่มาจากประเด็นความต้องการของชุมชน เสริมสร้างกระบวนการวิจัย  การประเมินผลการวิจัย และ
ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง 
  ๒.๓ เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ – นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัย                     
โดยสามารถน าผลงานวิจัย (Output) ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และขยายผลสู่การพัฒนาผลิต
ภาพ (Productivity) ของท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสังคม–เศรษฐกิจ 
ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคประชาสังคม (Civil Society) อย่างเป็นระบบ 



 ๒ 

  ๒.๔ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะ (Capacity Building) ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๕ เพ่ือพัฒนารูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ ประชาชน และเครือข่าย
ประชาสังคมอย่างยั่งยืน 
 
๓. เงื่อนไขและขอบเขตการด าเนินงาน 
 ๓.๑  ส านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (เครือข่าย A) ด าเนินการวางกรอบการวิจัย
แนวทางการด าเนินโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัย รวมทั้ง
เป้าหมายของผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยมีกรอบงานวิจัยเพ่ือการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนิน
โครงการวิจัย ๔ ด้าน คือ  

๑) ด้านเกษตรกรรม เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาสายพันธุ์/ผลผลิตให้
มีคุณภาพสูงขึ้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ 

๒) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การก าหนดมาตรฐานหรือหามาตรการป้องกัน/ลดความ
เสี่ยงด้านสาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/ผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ 

๓) ด้านสมุนไพร-อาหาร เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนในการผลิตสินค้า
และบริการ  หรือการส่งเสริมช่องทางการตลาด ฯลฯ 

๔) ด้านการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเสริมสร้าง
โอกาสทางการเรียนรู้และการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ฯลฯ 
 ๓.๒ เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (เครือข่าย B) จัดท าหลักเกณฑ์/แนวทางในการวิเคราะห์ 
และคัดเลือกโครงการวิจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยเครือข่ายบริหารการวิจัย 
(เครือข่าย C) จัดท าเอกสารข้อเสนอโครงการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา (B) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบโครงการ และงบประมาณก่อน แล้วจึงน าเสนอคณะอนุกรรมการ
อ านวยการฯ ของ สกอ. (เครือข่าย A) ภายในเวลาที่ก าหนด  
  ๓.๓ ให้เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (B) สรุปสาระส าคัญ ข้อเสนอโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากที่ผ่านการพิจารณาจากเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) โดยแต่ละ
เครือข่ายต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จ านวนไม่น้อยกว่า 
๘ โครงการ โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒ สถาบัน ทั้งนี้ ต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการ
วิจัย (C) ในการด าเนินการคัดเลือก-ประเมิน Concept Paper โดยหลักส าคัญคือ ชุมชนท้องถิ่นต้องเป็นผู้ก าหนด
ประเด็นปัญหาโจทย์วิจัยให้นักวิจัย – เครือข่ายฯ ด าเนินการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ผลผลิต (Output) ตรงตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๓.๔ เอกสารสรุปข้อเสนอโครงการ (Conclude of Concept Paper) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เช่น การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางเกษตรกรรม ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน/ท้องถิ่นโดยเทคโนโลยี และการจัดการพัฒนาคุณภาพระดับ ฝีมือแรงงาน เสริมสร้าง
รูปแบบอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน เน้นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น โดยเน้นการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีฐานรากจากผลงานวิจัยสู่
ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Values Creation from Knowledge Application) และ
สรรค์สร้างสังคมท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่นอย่าง
เป็นระบบ 



 ๓ 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) และเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) 
 

พื้นที่รับผิดชอบของ
เครือข่าย 

สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายแต่ละระดบั 
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) 

เครือข่ายภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยันเรศวร 
เค รื อข่ ายภาคตะวั นออก             
เฉียงเหนือตอนบน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เค รื อข่ ายภาคตะวั นออก            
เฉียงเหนือตอนล่าง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

เครือข่ายภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ** 
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร ** 

เครือข่ายภาคตะวันออก มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยับูรพา 
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ** 

** สถาบันอุดมศึกษาผู้รับผิดชอบระดับเครือข่าย C ที่ไม่ได้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายระดับเครือข่าย B 
 
๔.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   ๔.๑  เกิดกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการวิจัยในรูปแบบเครือข่ายระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การศึกษาวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างเหมาะสม 
  ๔.๒  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสร้างความเข้าใจ             
ในการก าหนดงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
  ๔.๓ สร้างเครือข่ายประชาสังคม (Civil Society Network) ในการพัฒนากระบวน              
การผลิต เทคโนโลยี และวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น โดยเฉพาะการลดต้นทุน (Cost) การ
เพ่ิมผลผลิต (Productivity) สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน (Value Added) ซึ่งจะมีผลต่อการลดการน าเข้า
เทคโนโลยี และวัตถุดิบของประเทศในระยะยาว 
  ๔.๔  ท าให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเกิดจากช่องทาง/โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
  ๔.๕  เกิดระบบการถ่ายโอนองค์ความรู้  เทคโนโลยี และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนฐานราก และมีการขยายผลต่อไปยังชุมชนอ่ืนๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 
๕.  กรอบระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  ๕.๑ สกอ. (เครือข่าย A) จัดท าข้อก าหนดโครงการ (TOR) และเวียนแจ้งเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา (B) และเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ทั้ง ๙ แห่ง ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

๕.๒ เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) จัดประชุมสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในเครือข่ายฯ เสนอ 
เอกสารสรุปภาพรวมโครงการประจ าปี และข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
ทั้งนี้ ประเด็นปัญหา-โจทย์วิจัยต้องถูกก าหนดโดยชุมชน/ท้องถิ่น และด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองโครงการที่
สอดคล้องกับการแก้ปัญหา-พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน 



 ๔ 

๕.๓  เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (B)  ด าเนินการกลั่นกรอง ตรวจสอบ และอนุมัติ
เอกสารข้อสรุปโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เหมาะสม (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) ในการ
รับทุนอุดหนุนการวิจัย (อาจแจ้งให้เครือข่ายบริหารการวิจัยปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัย/
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ได้ตามความเหมาะสม) และน าเสนอต่อ สกอ. (เครือข่าย A) ภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นอย่างช้า 
  ๕.๔  สกอ. (เครือข่าย A) พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารสรุปข้อเสนอโครงการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ของเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (B) และจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยให้แก่
เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) โดยตรง ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
  ๕.๕ เครือข่ายบริหารการวิจัย (C) เริ่มด าเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ โดยมี
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (B) ท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และสรุปเอกสารรายงานติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้า (Progress Report) รอบระยะเวลา ๕ เดือน เสนอต่อคณะอนุกรรมการอ านวยการ 
(สกอ. - เครือข่าย A) ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๕.๖  สกอ. (เครือข่าย A) ประสานไปยังเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน และสรุปเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน พร้อม
รายงานประจ าปี (Annual Report) การประเมินผลผลิต และผลกระทบ (Result base) การใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ ขยายผล และต่อยอดองค์ความรู้ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย แล้วจัดส่งรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานมายัง สกอ. (เครือข่าย A) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  ๕.๗   สกอ. สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสนอต่อ กพร.  ภายในวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๐ และประสานเครือข่ายฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
เอกสารวิชาการ วารสารอิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น 
   
๖.  ระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยและบริหารโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัย 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑. สกอ. (A) เวียนแจ้งข้อก าหนดโครงการ 

(TOR) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
(B) และเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) 

               

๒. เครือข่ายวิจัย (C) สรุปภาพรวมโครงการ
ประจ าปี และข้อเสนอโครงการวิจยั/
โครงการวิจัย/โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย น าเสนอต่อ สกอ.(A) 

               

๓. สกอ. (A) อนุมัติโครงการและจัดสรร
งบประมาณ 

               

๔. คณะวิจัยเริม่ด าเนินโครงการ                
๕. เครือข่ายวิจัย (C) ติดตามประเมิน

รายงานความก้าวหน้า และสรุปผลเสนอ 
สกอ. (A) 

               

๖. เครือข่ายวิจัย (C)  ตดิตาม ประเมนิ
รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ และ
สรุปผลเสนอคณะอนุกรรมการ
อ านวยการ (A) 

               



 ๕ 

 
๗.  ผลผลิตและผลลัพธ์ 
  ๗.๑  ผลผลิต : ข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จ านวนรวม
ไม่น้อยกว่า ๙๐ โครงการ (๙ เครือข่าย) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับขีด
ความสามารถด้านผลิตภาพของเศรษฐกิจชุมชน 
  ๗.๒   ผลลัพธ์ : เกิดการถ่ายโอนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต           
ของชุมชนและสังคม เพ่ิมโอกาสทางอาชีพและเพ่ิมรายได้ พัฒนาสังคมสู่ระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน รวมทัง้สถาบันอุดมศึกษามีกลไกเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
๘.  ก าหนดเวลาและสถานที่ส่งข้อเสนอโครงการ 
 

ให้เครือข่ายวิจัย (C) ทั้ง ๙ แห่ง จัดท าเอกสารข้อเสนอโครงการประจ าปี ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด เพ่ือสรุปยุทธศาสตร์และโครงการวิจัยฯ ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ชุด พร้อม 
CD จ านวน ๑ แผ่น ส่งมายัง ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 
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