
 (ร่าง) 

ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม  
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 (การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy) 
------------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้เกิดกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน 
วช. ได้มุ่งเน้นกำรสนับสนุนให้เกิดกำรน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม มำเข้ำกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีควำมพร้อมก่อนกำรน ำไปถ่ำยทอดขยำยผลเพ่ือพัฒนำ/แก้ไขปัญหำ
ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดท ำ โครงกำรทุนท้ำทำยไทย         
เพ่ือจัดกำรควำมรู้เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย  
เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ ประจ ำปี ๒๕๖๔ (กำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำยสำธำรณะ : Public Policy) ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยที่มีควำมพร้อม สำมำรถน ำไปขยำยผลในวงกว้ำงจนเกิดกำร    
ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำยสำธำรณะ (Public Policy) ที่น ำไปสู่กำรจัดท ำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบำย เพ่ือกำร
พัฒนำประเทศในอนำคต อย่ำงครอบคลุมสมดุลและยั่งยืน และเกิดกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยรัฐบำล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

๒. ขอบข่ายการให้ทุน 
โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยนี้  ต้องเป็นกิจกรรมที่แสดง

ให้เห็นถึงกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ที่มีควำมพร้อมสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์เพ่ือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ชุมชนสังคมด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยต้องแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นไปได้ใน
กำรพัฒนำขยำยผลในวงกว้ำงสู่ กำรใช้ประโยชน์ เชิงนโยบำยสำธำรณะ (Public Policy) ซึ่ งจะต้องมี
กระบวนกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิจัย ตำมกรอบงำนกิจกรรมใน ข้อ ๓ เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้
จำกกำรวิจัยที่น ำไปสู่กำรเสนอแนะนโยบำยสำธำรณะใหม่ๆ เพ่ือเป็นกรอบในกำรพัฒนำระดับพ้ืนที่ 
ระดับประเทศ และ/หรือเสนอแนะแนวทำงในกำรขับเคลื่อน รวมทั้งติดตำมและประเมินผลนโยบำยรัฐบำล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งมี
ผลส ำเร็จเป็นตัวชี้วัดในแผนงำนที่ก ำหนด ในลักษณะกำรให้ค ำตอบ เพ่ือกำรก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 
เกิดกำรขับเคลื่อนนโยบำยและน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภำพ น ำไปขยำยผลสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำง
เป็นรูปธรรม หรือตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 



 ๒  

  วช. จะสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบการด าเนินงาน (ประกาศฉบับนี้) โดยผลที่ได้ต้องมีเป้าหมายของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่ง วช. จะให้ความส าคัญ   ในด้านการใช้
ประโยชน์เชิงนโยบายเป็นส าคัญ โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยมีผลลัพธ์ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะน าผลผลิตจาก
การด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ส่งผลภาพรวมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ชุมชนสังคม โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ นี้ วช. จะให้กำรสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบ
กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำยสำธำรณะ (Public Policy) ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ 

๑) ด้ำนพลังงำนเพ่ือชุมชนสังคม  
๒) ด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนสังคม 

 
๓. กรอบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
  วช. จะให้กำรสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล วำระแห่งชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม เพ่ือกำรจัดกำรและขยำยผล
ควำมรู้กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับชุมชนสังคม และระดับประเทศโดยน ำเสนอสู่กำร
พิจำรณำจัดท ำนโยบำยของประเทศในด้ำนพลังงำน และสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบกำรพิจำรณำ ดังนี้  
  ๓.๑ ด้านพลังงานเพื่อชุมชนสังคม  
   ๓.๑.๑ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมงานด้าน “การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน” เสริมสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศให้แก่ชุมชนสังคม ซึ่งเป็นความท้าทายส าคัญที่มุ่ง
ตอบสนองการเข้าถึงพลังงานทดแทนของภาคประชาชน สนับสนุนการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ในประเทศ เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุเหลือใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ไฟฟ้า  
ป่าไม้ สัตว์ป่า การจัดการน้ าและขยะเพ่ือน าสู่การใช้พลังงานสะอาด 

 ๓.๑.๒ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการสร้าง "ความม่ันคง         
ทางพลังงาน" ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในการจัดหาแหล่งพลังงานให้
เพียงพอกับความต้องการพลังงานของภาคประชาชน ชุมชน สังคม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจาย
แหล่งและชนิดของพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓.๒ ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสังคม  
  ๓.๒.๑ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา “บริหารจัดการน ้าผิวดินและน ้า
ใต้ดิน” โดยบูรณาการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมน้ าต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า และก าหนดมาตรฐาน
พัฒนาระบบน้ าสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการสงวน  อนุ รักษ์  ฟ้ืน ฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ตอบสนองต่อการพัฒนา 
  ๓.๒.๒ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ “บริหารจัดการทรัพยากรดิน” โดย
กระบวนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟ้ืนฟูปรับปรุงดิน อนุรักษ์ดิน การสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็ง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม  พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรฟ้ืนฟูปรับปรุงบ ำรุงดิน อย่ำงถูกต้อง มีมำตรฐำนตำมหลักวิชำกำร  
  ๓.๒.3 การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ “ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง” ให้ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง ให้ได้รับการป้องกนัและแก้ไข โดยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 



 ๓  

 ๓.๒.4 การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม “การพัฒนา
สภาพสิ่งแวดล้อม” ให้เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว การปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดี 
ความเท่าเทียมทางสังคมของมนุษย์ ในขณะที่มีมาตรการช่วยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลน
ระบบนิเวศ มีพ้ืนที่สีเขียว ใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพิจารณา 
  ๑. ผลการด าเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่ มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรมี
เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนในการน าไปสู่ความส าเร็จ เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลในการน าไปใช้
ประโยชน์  
  ๒. ผลการด าเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ในการน าไปปฏิบัติจริง สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถร่วมในการรับผิดชอบ สามารถน าผลการด าเนินงานสู่การปฏิบัติ มีการควบคุม ก ากับ และ
ตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด เพ่ือความมั่นใจว่าจะสามารถน าผลการด าเนินงานที่ได้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   ๓. ผลการด าเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรได้ รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ประชาชน ในพ้ืนที่เป้าหมายการใช้ประโยชน์ โดยมีการตอบรับและพร้อมน า ผลการ
ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติจริง ซ่ึงแสดงถึงแนวทางว่าผลการด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จในอนาคต 

  ทั้งนี้ กำรส่งข้อเสนอกิจกรรม วช. โดยคณะท ำงำนฯ จะพิจำรณำองค์ประกอบของเอกสำรกำรแสดง
องค์ควำมรู้ของพ้ืนที่ด ำเนินงำน รวมถึงเอกสำรแสดงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน องค์กร ในระดับประเทศ 
(กระทรวง/กรม : ด้ำนพลังงำน ด้ำนสิ่งแวดล้อม) ระดับพ้ืนที่  (ภูมิภำค, จังหวัด, อบจ., อ ำเภอฯ) และ
ผู้ประกอบกำรกลุ่มอุตสำหกรรม ภำคเอกชน ด้วยข้อมูลองค์ควำมรู้ที่พร้อมขยำยผล (มิใช่งานวิจัยใหม่หรืออยู่
ในช่วงทดสอบ) โดยมีกระบวนกำรน ำส่งองค์ควำมรู้ ในรูปแบบของงำนด้ำนนโยบำยสู่กลุ่มเป้ำหมำยในระดับ
พ้ืนที่ ชุมชนสังคม หรือระดับประเทศอย่ำงชัดเจน (แผนงำน-ยุทธศำสตร์, นโยบำย, คู่มือกลยุทธ์กำรพัฒนำฯ) 

 

๔. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน 
  ๑. เป็นกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์ โดยมีเนื้อหำกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือกำร
ใช้ประโยชน์ด้ำนนโยบำย โดยมีชุมชน สังคม เป็นพ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ ซึ่งจะต้องมีกำรวิเครำะห์
ประเด็นปัญหำแล้วน ำมำสังเครำะห์ เพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ น ำสู่กำรขับเคลื่อนพัฒนำ มีกระบวนกำรศึกษำ
รวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  เพ่ือให้ได้ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติ 
โดยสำมำรถน ำเสนอผลกำรศึกษำ/องค์ควำมรู้ที่ได้ ไปสู่กระบวนกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ หรือเสนอแนะ
แนวนโยบำยของผู้บริหำรองค์กร/องค์กร และหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ ภูมิภำค ที่มีหน้ำที่ เกี่ยวข้องกับกำรน ำ
ผลงำนไปใช้ประโยชน์  

๒. องค์ประกอบของข้อเสนอกิจกรรมด้ำนนโยบำย จะต้องมีกำรน ำเสนอกระบวนกำร รูปแบบ       
องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่แสดงกำรสะสมควำมรู้จำกกำรวิจัย และประมวลเป็นองค์ควำมรู้ ที่พร้อม
ด้วยกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และแสดงกำรคัดเลือกและส ำรวจองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย ที่เป็นไปตำมควำม
ต้องกำร โดยกระบวนกำรด ำเนินงำนจะต้องมีกำรทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) พร้อมกระบวนกำร
วิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน เพ่ือหำช่องว่ำงของกำรวิจัย (Gap Analysis) แล้วน ำมำประเมินหำค ำตอบ เพ่ือน ำสู่
กระบวนกำรน ำเสนอด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 



 ๔  

  ๓. มีกำรน ำเสนอกระบวนกำร กำรน ำส่งองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนกำรเผยแพร่/
สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน เพื่อแสดงให้เห็นกำรน ำข้อเสนอเชิงนโยบำย ที่เป็นองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย ไปบรรจุ
อยู่ในแผนระดับประเทศ พ้ืนที่หรือองค์กร หรือแสดงให้เห็นว่ำมีกระบวนกำรน ำส่งองค์ควำมรู้เป็นข้อเสนอแนะ
ให้แก่รัฐบำล ในกำรแก้ปัญหำหรือวำงแผนงำน/โครงกำร ในกำรพัฒนำในระดบัพื้นท่ี ภูมิภำค หรือประเทศได้ 
  ๔. มีกำรน ำเสนอกระบวนกำรติดตำมและประเมินผล ที่แสดงรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลหลัง
ด ำเนินกำร ๓ - ๖ เดือน โดยคณะผู้จัดกำรควำมรู้ กำรร่วมติดตำมประเมินผลหลังด ำเนินกำร ๖ เดือน - ๑ ปี 
ร่วมกับ วช. 

๕. งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) โดยต้องมีรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำน 
  ๖. มีระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน (นับจำกวันลงนำมในสัญญำ) 
 

๕. ผลผลิตของกิจกรรม 
  ๑. องค์ควำมรู้จำกกระบวนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ โดยกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่พร้อมสู่กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ ในกำรเป็นข้อเสนอเชิงนโยบำยสำธำรณะ พร้อมกระบวนกำรเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน 
เพ่ือแสดงให้เห็นกำรน ำองค์ควำมรู้น ำสู่เชิงนโยบำย ไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ ภำค หรือจังหวัด ท้องถิ่น 
และชุมชน 

๒. องค์ควำมรู้/งำนวิจัย ที่องค์กรในระดับประเทศ พ้ืนที่ และท้องถิ่นทั่วไป ก ำหนดแผนเชิงพัฒนำ และ
ก ำหนดเป็น โครงกำร/มำตรกำร เชิงนโยบำยได้ 
 

น าเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

 รูปแบบ/กระบวนการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย : ได้ Output 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ประโยชน์ 

 การติดตามประเมินผล : 
ดู Output 

- แสดงกำรสะสมควำมรู้จำกกำร
วิจัยและประมวลเป็นองค์ควำมรู้
ก ำรวิ จั ย  ที่ จะแปลงไปสู่ กำร
พัฒนำ ที่พร้อมน ำเสนอสู่กำรใช้
ประโยชน์เชิงนโยบำย 
- แสดงกำรคัดเลือกและส ำรวจ
องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยที่เป็นไป
ตำมควำมต้องกำร ตรงตำมกรอบ
งำน และกลุ่มเป้ำหมำย 

 - รูปเล่มองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยที่มีกำรประมวล 
วิ เครำะห์  ในกำรเป็นข้อ เสนอเชิงนโยบำย
สำธำรณะ 
- กระบวนกำรสนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน เพื่อ
แสดงให้เห็นกำรน ำข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เป็น
องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยไปบรรจุอยู่ ในแผน
ระดับประเทศ พื้นที่ องค์กร หรือท้องถิ่น 
- แสดงให้เห็นว่ำองค์ควำมรู้ที่ได้สำมำรถเป็น
ข้อเสนอแนะให้แก่รัฐบำลในกำรแก้ปัญหำหรือ
วำงแผนงำน โครงกำรในกำรพัฒนำประเทศได้ 

 - หน่วยงำน องค์กรใน
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ 
(กระทรวง , กรม) พื้นที่ 
ภูมิภำค , ภำค ( จังหวัด, 
อ บ จ . ,  อ ำ เ ภ อ )  ที่
สำมำรถก ำหนดนโยบำย 
มำตรกำรและก ำหนด
แผนเชิงพัฒนำ โดยใช้
องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย 

 - รู ป แบ บ กำรติ ดตำม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ง
ด ำ เนิ นกำร๓ -๖ เดือน 
โดยคณะผู้จัดกำรควำมรู้ 
- ก ำ ร ร่ ว ม ติ ด ต ำ ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ง
ด ำเนินกำร ๖ เดือน – ๑ 
ปี ร่วมกับ วช. 

๖. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน 
ผู้มีสิทธิขอรับกำรสนับสนุน จะต้องเป็นบุคลำกรในสังกัดหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำร

อุดมศึกษำของรัฐ/เอกชน สมำคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำก ำไร โดยหัวหน้ำโครงกำรต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. มีสัญชำติไทย และมีหลักฐำนกำรท ำงำนมั่นคง มีประสบกำรณ์และผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในกำร
ท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

๒. มีศักยภำพ ควำมพร้อม ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรควำมรู้ในเทคโนโลยีนั้นๆ 
พร้อมทั้งมีทีมงำนที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเสนอรำยชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมประวัติและ          
ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



 ๕ 

๓. สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรด ำเนินงำนได้ตลอดระยะเวลำของโครงกำร รวมทั้งสำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจำก วช. และ ไม่เป็นผู้ติด
ค้ำงกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำก วช. 

๕. สำมำรถให้ข้อมูล เอกสำรเพ่ิมเติม หรือร่วมชี้แจงผลกำรท ำกิจกรรม หรือน ำเสนอองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี ในกำรประชุม/สัมมนำ ที่เก่ียวข้องตำมท่ี วช. ร้องขอ 

๖. ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดี หรือเทียบเท่ำของภำครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัด
อยู่ต้องให้ควำมเห็นชอบ และรับรองกำรด ำเนินงำน 

๗. กำรด ำเนินงำนต้องเป็นไปตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช. 
๘. กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 

๗.  การพิจารณาข้อเสนอ 
๑. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเฉพำะข้อเสนอที่ด ำเนินกำรผ่ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรม

แห่งชำติ (National Research and Innovation Information System (NRIIS) (เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th) 
ตรงตำมกรอบข้อเสนอกิจกรรมฯ และมีกำรยืนยันกำรส่งข้อเสนอที่สมบูรณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนดเท่ำนั้น 

๒. วช. จะพิจำรณำข้อเสนอตำมแนวทำงที่  วช. ก ำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบ        
ทำงวิชำกำรของ วช.  

๓. วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของนักวิจัยโดยจะตรวจสอบสถำนะกำรรับทุน
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุมกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (กรณีท่ีเคยได้รับทุนจำก วช.) 

๔. วช. จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที ่วช. ก ำหนด 
๕. ผลกำรพิจำรณำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 
๖. ส ำหรับโครงกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำและได้รับกำรจัดสรรงบประมำณต้องด ำเนินกำรตอบ

แบบสอบถำมเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ถ่ำยทอดผลงำนวิจัย (Supply side) เพ่ือประเมินผลโครงกำร ทั้งก่อน
และหลังด ำเนินโครงกำร 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอ านวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยด าเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม 
ข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน 

๘.  การส่งข้อเสนอ 
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอที่เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th โดยเลือกประเภทของทุนสนับสนุนกำรวิจัยและ

นวัตกรรมที่ต้องกำรขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอให้
สมบูรณ์ (สถำนะ “ข้อเสนอที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมระหว่าง 
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เท่ำนั้น หำกพ้นก ำหนด วช. จะไม่รับพิจำรณำ ทั้งนี้ 
สำมำรถดำวน์โหลด “คู่มือกำรใช้งำนระบบ NRIIS ส ำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL:  nriis.nrct.go.th/Manual.aspx 






