
๑ 
 

รายละเอียดข้อกำหนด/เงื่อนไข  
การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖ 
 
 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั ่งยืน  
ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำ
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มี
ความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖ 
(การใช้ประโยชน์เชิงความม่ันคง) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีความพร้อมนำสู่
กระบวนการใช้ประโยชน์ด้านความม่ันคง เพ่ือการพัฒนาประเทศ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒. กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (การใช้ประโยชน์เชิงความม่ันคง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ/์
ผลกระทบ 

บ่งช้ีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

 

มิต ิ
 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงชมุชน สงัคม 

 

 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงนโยบายสาธารณะ 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงความมั่นคง 

กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใชป้ระโยชน์ 

ผลการดำเนินงานและผลการ
ประเมินการใช้ประโยชน์
ส่งกลับงานจัดทำนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ แผนดา้น
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมของประเทศ 

ผลการตดิตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จาก
การจัดการความรู้การวิจัยในภาพรวม 

พัฒนาและกำหนด
รูปแบบ/กระบวนการ

นำส่งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่

กลุ่มเป้าหมาย: ได้ 
output 

ระบุกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือการใชป้ระโยชน์
จากองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
 

การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ในแต่ละมิติ : เชิงความมั่นคง  เชิงชุมชน สังคม  

การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ  และเชิงนโยบายสาธารณะ 

การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง
ตามแนวพระราชดำร ิ

องค์ความรู้จากการวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความม่ันคง

แห่งชาติ 
 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ 

 

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 

การใช้ประโยชน์เชิงความม่ันคง 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 



 
 

 
 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์  ที่ วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/ 
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่มีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผลไปสู่
การใช้ประโยชน์ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยมีกระบวนการนำส่งองค์ความรู้ที ่สาธารณชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพื้นที่
ระดับต่างๆ ทั้งนี ้การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัยใหม่ หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic 
Research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกรอบการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
และนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงความมั่นคง สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) จึงขอเน้นย้ำการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) มุ ่งเน้นการนำองค์ความรู ้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมนำสู ่กระบวนการใช้
ประโยชน์ทางด้านความมั ่นคง ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการบริหารองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในประเด็นที่เกี ่ยวข้องทางด้านความมั่นคง เพื่อให้ได้องค์ความรู้การวิจัยและกระบวนการที ่มี  
ความพร้อม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยกระบวนการนำส่งองค์ความรู้สามารถใช้กระบวนการเผยแพร่ 
ขยายผล ถ่ายทอด หรือมีรูปแบบการส่งต่อให้แก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงของประเทศและกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ  

2) มีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ NGO ในการ
ดำเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพื้นที่เป้าหมายในลักษณะเครือข่าย (Cluster) เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ในการใช้ประโยชน์ ขยายผลองค์ความรู้ เมื่อการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมประสบความสำเร็จ 

3) แสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน มีกระบวนการนำส่งองค์ความรู้  
ที่ครบถ้วน นำสู่การสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่นำสู่การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และกลุ่มเป้าหมาย
ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัย ในการนำสู่การพัฒนาประเทศด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

4) มีการติดตามประเมินผลจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ดำเนินกิจกรรม โดยผู้รับทุนต้องตอบแบบสอบถามที่ วช. ส่งให้ดำเนินการและผู้รับทุนต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่ ผู้ใช้
ประโยชน์องค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ เพ่ือ วช. จะได้ติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand Side) 
หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว 3-5 ปี ตลอดจนค้นหาต้นแบบ (Role Model) เพ่ือเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
๓. ขอบข่ายการให้ทุน 

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วช. จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการ
ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง ใน ๓ ด้าน ดังนี้ 

 

 
 

ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบการเงินดิจิทัล ยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคง 
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และนวัตกรรมด้านความมั่นคง สถานการณ์
วิกฤต ภาวะสงคราม ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม การคุ้มครอง/การดูแลแรงงานข้ามชาติ การค้า
ชายแดน และระบบความปลอดภัยในสังคม 

 

๓.๑ ระบบการป้องกันประเทศและความม่ันคง รวมถึงระบบความปลอดภัยในสังคม 
 



 
 

 
 

ผลผลิต 
๑) มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบการเงินดิจิทัล ยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคง ระบบ
บริหารจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และนวัตกรรมด้านความมั่นคง สถานการณ์วิกฤต 
ภาวะสงคราม ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม การคุ้มครอง/การดูแลแรงงานข้ามชาติ การค้าชายแดน 
และระบบความปลอดภัยในสังคม  

๒) มีระบบ/วิธีการ นำส่งองค์ความรู ้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื ่อการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์  

 

 
 

ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม  
๑) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความ

เชื่อม่ันให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนได้
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีมาตรการคุ ้มครองเจ้าหน้าที ่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงและครอบงำเพื่อให้การอำนวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขั้น
พื้นฐานให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รู้สิทธิ รู้หน้าที่ มีความเข้าใจ สามารถใช้สิทธิทางกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องอันจะนำมาซึ ่งวัฒนธรรมแห่งการเคารพกฎหมาย 
(Culture of Lawfulness)นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการความรู้การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและ
ลดการกระทำผิดซ้ำเพื่อนำมาสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีความสงบสุข ประชาชน  มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

๒) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านการจัดทำกฎหมายให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้กฎหมายผ่านเครื่องมือหรือตัวชี้วัด 
(Law Enforcement Indicators) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงการยกเลิกกฎหมาย หรือทบทวน
กฎหมายที่ไม่มีความจำเป็น (Regulatory Guillotine) เพ่ือลดขัน้ตอนที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีความเท่าทัน
นวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการ
ยุติธรรม 

ผลผลิต 
๑) มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการมี

ส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความความเชื่อมั่นด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๒) มีการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านการจัดทำกฎหมายให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

๓) มีระบบ/วิธีการ นำส่งองค์ความรู ้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื ่อการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
 

 
 

๓.๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 



 
 

 
 

 
 

ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ทางการเมือง/ความขัดแย้งทางการเมืองในชุมชนสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติ  รวมถึงการกระจาย
อำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ นำสู่ความมั่นคงทางการเมือง  

ผลผลิต 
๑) มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ทางการเมือง/ความขัดแย้งทางการเมืองในชุมชนสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติ  รวมถึงการกระจาย
อำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ นำสู่ความมั่นคงทางการเมือง
หลักธรรมาภิบาล 

๒) มีระบบ/วิธีการ นำส่งองค์ความรู ้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื ่อการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

๔. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน 
๑) เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้

ประโยชน์เชิงความมั่นคง ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการให้ทุนในประเด็นที่เปิดรับ ข้อ ๓ ตามประกาศ
ฉบับนี้ (ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic Research) การวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) วช. จะไม่พิจารณา) 

๒) เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสมขององค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย ที่มีการรวบรวม วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ข้อมูลขึ้น โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดงหลักฐาน
ความต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

๓) งบประมาณในการดำเนินงานไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดำเนินงาน 

๔) ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันทำสัญญาฯ) 
๕) ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัย /กิจกรรมที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

๕.  สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน  
ผู้ประสานงาน :  นางสาวนิราภรณ์  ขันตี, นางสาวกวิสรา  นาพุทรา 
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติเพื่อความม่ันคงทางการเมือง 
 



 
 

 
 

รายละเอียดข้อกำหนด/เงื่อนไข  
การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖ 
 

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่าน
กลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อน
การนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม วช. จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๕ 
(การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้
จากผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและพัฒนา ในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุน
การผลิต การพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมรายได้ นำไปสู่การยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม 

๒. กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การติดตามประเมินผลการใชป้ระโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม  
ในแต่ละมติิ : เชิงความมั่นคง เชิงชมุชน สังคม การพัฒนาชมุชนพึ่งตนเองตามแนว

พระราชดำริ และเชิงนโยบายสาธารณะ 

ผลการดำเนินงานและผลการ
ประเมินการใช้ประโยชน์
ส่งกลับงานจดัทำนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ แผนดา้น
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมของประเทศ 

ผลการติดตามประเมินผลการใช้
ประโยชน์จากการจัดการความรู้การวิจัย

ในภาพรวม 

การใช้ประโยชน ์
เชิงนโยบายสาธารณะ 

 

กรอบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

มิต ิ
 

การใช้ประโยชน ์
เชิงความมั่นคง 

ช การใช้ประโยชน ์
เชิงชุมชน สังคม 

 
การพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามทาง

พระราชดำริ 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

 

การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

บ่งช้ีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

 

พัฒนาและกำหนด
รูปแบบ/กระบวนการ

นำส่งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่

กลุ่มเป้าหมาย: ได้ 
output 

ระบุกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือการใชป้ระโยชน์
จากองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
 



 
 

 
 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่ วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว  ที่มีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผลไปสู่
การใช้ประโยชน์ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์ต่างๆ  โดยมีกระบวนการนำส่งองค์ความรู้ที ่สาธารณชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพื้นที่
ระดับต่างๆ ทั้งนี ้การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัยใหม่หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic 
Research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามขอบเขตการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  วช. จึงขอเน้นย้ำการ
ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑)  มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีความพร้อมนำสู่กระบวนการใช้ประโยชน์  เพื่อการ
พัฒนาเชิงชุมชน และสังคม ในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนการผลิต การพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมรายได้ 
นำไปสู่การยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม 

๒)  กิจกรรมที่ดำเนินงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ความพร้อม มีประโยชน์ต่อพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการส่งเสริมและขยาย
ผลให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน สังคม ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนองตอบนโยบายรัฐบาลในการ
พัฒนา แก้ปัญหา สร้างรายได้ หรือเป็นทางเลือกให้แก่ชุมชน สังคม 

๓)  มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยการเข้าร่วมในการดำเนินงานจัดการความรู้และ
ขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้มีความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น 
กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภา
เกษตรกรจังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในพ้ืนที ่เป็นต้น 

๔)  แสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน มีกระบวนการนำส่งองค์ความรู้ที่
ครบถ้วน นำสู่การสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ 
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สามารถส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้
อย่างยั่งยืน 

๕)  มีการติดตามประเมินผลจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ดำเนินกิจกรรม โดยผู้รับทุนต้องตอบแบบสอบถามที่ วช. ส่งให้ดำเนินการและผู้รับทุนต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่  ผู้ใช้
ประโยชน์องค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ เพ่ือ วช. จะได้ติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand Side) 
หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว ๓ – ๕ ปี ตลอดจนค้นหาต้นแบบ (Role Model) เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือเป็นการสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม 

๓. ขอบข่ายการให้ทุน 
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการ

ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 
 

 
 
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลผลิต การแปรรูปอาหาร การเก็บรักษา การตลาด และการผลิตอาหารแห่ง
อนาคตให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพ่ือนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยรวมถึง 

๓.๑ ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร การตลาด และการลดการใช้
เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร และเกษตรปลอดภัย 



 
 

 
 

1) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสำหรับ
ผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

2) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลไกในการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เช่น 
กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการแปร
รูปอาหารสำหรับกลุ่มวัย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ทารก มารดาให้นมบุตร หรือผู้ป่วย ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) 

4) การนำวัสดุอาหารที่เหลือ (by - product) จากกระบวนการผลิตทางการเกษตร มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดย
ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 

5) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดให้ได้มาตรฐานสำหรับ
ผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย 

6) การผลิตอาหารแห่งอนาคตโดยใช้นวัตกรรม เช่น เนื้อเทียมจากพืช อาหารจากวัตถุดิบใหม่ๆ เช่น แมลง 
สาหร่าย เห็ด รา 

7) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรอัจฉริยะ 
8) การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหารและ

ผลผลิตทางการเกษตรสู่การเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด 

ผลผลิต  
1) มีการนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหารและการตลาด 

มาจัดการความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
2) ได้ผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหารและสินค้าเพ่ือการบริโภค ที่ได้

มาตรฐานสำหรับผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
3) ได้คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร และการตลาด เพื่อนำไปใช้

ประโยชน์จริง 
4) ได้กลไกการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและอาหารในชุมชนอย่างครบวงจร 
5) มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและอาหารอย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชน

มีส่วนร่วม   
6) ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

ในเชิงสังคม และ/หรือเชิงเศรษฐศาสตร์ (สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย หรือกลุ่มวิสาหกิจ) ที่
เกิดขึ้นกับประเทศ ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังจากการนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ ให้เห็นได้
อย่างชัดเจน เช่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ดีขึ้นอย่างไร), มีรายได้เพ่ิมขึ้น (เพ่ิมขึ้นร้อยละเท่าไหร่), มีอาชีพใหม่และ/
หรืออาชีพเสริมของชุมชนกี่อาชีพ หรือตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมอ่ืนๆ   
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

  
 ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับ 

1) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร สปา สินค้าบริการ การคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ 
และเครื่องใช้สอยต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวในยุค New Normal ฯลฯ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน 

  2) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องท้องถิ่น เพื่อการ
ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม 

  3) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนและท้องถิ่น ตามโจทย์การพัฒนาที่มาจากวัตถุดิบในชุมชน หรือความต้องการแก้ปัญหาในชุมชน 
รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก และมีการต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ
แสดงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของบริบทชุมชน/ท้องถิ่น 

4) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าสินค้าที่เชื ่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทางสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 

ผลผลิต 
1) มีการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างนวัตกรรมของ

ชุมชนและท้องถิ่นมาจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
2) มีแนวทางในการส่งเสริมนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการสร้างงานและอาชีพของชุมชน

อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที ่
3) เกิดกลไกการบริหารจัดการเพื ่อการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่  โดยใช้              

องค์ความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
4) ได้คู่มือองค์ความรู้การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น 

ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์จริง 
5) มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
6) ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื ่อมโยงตั ้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ 

(Impact) ในเชิงสังคม และ/หรือเชิงเศรษฐศาสตร์ (เช่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย)                
ที่เกิดขึ้นกับประเทศ ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังจากการนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ให้
เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ดีขึ้นอย่างไร), มีรายได้เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นเท่าไหร่), มีอาชีพใหม่
และ/หรืออาชีพเสริมของชุมชนกี่อาชีพ อ่ืนๆ 

4. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน 
1) เป็นโครงการที่ต้องแสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้

ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการให้ทุนในประเด็นที่เปิดรับ ข้อ 3 ตามประกาศ
ฉบับนี ้ (ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ หรือการวิจัยเชิงทดลอง วช. จะไม่
พิจารณา) 

2) เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนในการสร้างกลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยชุมชนมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการร่วมดำเนินการไปพร้อมกับนักวิจัยตั้งแต่เริ ่มต้น 

๓.๒ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น 

 



 
 

 
 

เช่น ร่วมวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมสรรหาองค์ความรู้ที่มาแก้ปัญหา/พัฒนา 
มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และร่วมดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน โดยผู้เสนอโครงการ
ต้องแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3) แสดงให้เห็นถึงการมีระบบการติดตามประเมินผลการนำองค์ความรู ้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) งบประมาณในการดำเนินงานไม่เกิน 7๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดำเนินงาน 

5) ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันทำสัญญาฯ) 
6) ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู ่ในข้อเสนอการวิจัย /กิจกรรมที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

5. สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน  
ผู้ประสานงาน :  นายภาราดร  ชัยฤกษ์, นางสาววีรวัลย์  แก้วบุญชู 
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

รายละเอียดข้อกำหนด/เงื่อนไข 
การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖ 
 

 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและ
ผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่าน
กลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อน
การนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม วช. จึงได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 
๒๕๖๖ (การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชดำริ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
ที่มีความพร้อมนำสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ โดยการน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ร่วมด้วย
หลักการทรงงานและการผสมผสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลผลิตการพัฒนาทักษะอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิต อันส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งและยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง 
    ตามแนวพระราชดำริ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ผลการดำเนินงานและผล
การประเมินการใช้

ประโยชน์ส่งกลับงานจัดทำ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรมของประเทศ 
 

ผลการติดตามประเมินผลการใชป้ระโยชน์จากการ
จัดการความรู้การวิจัยในภาพรวม 

การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองคค์วามรู ้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม ในแต่ละมิต ิ: เชิงความมั่นคง เชิงชุมชน สังคม การพัฒนาชุมชน

พ่ึงตนเองตามแนวพระราชดำริ และเชิงนโยบายสาธารณะ  
 

องค์ความรู้จากการวิจยั 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

นโยบายสำคัญของ
รัฐบาล อาทิ BCG 

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม การใช้ประโยชน ์
เชิงความมั่นคง 

 

การใช้ประโยชน ์
เชิงชมุชน สังคม 

 

มิต ิ

การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตาม
แนวพระราชดำร ิ

การใช้ประโยชน ์
เชิงนโยบายสาธารณะ 

 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และ

นวัตกรรมของประเทศ 
 

การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

บ่งช้ีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

 

พัฒนาและกำหนด
รูปแบบ/กระบวนการ

นำส่งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่

กลุ่มเป้าหมาย: ได้ 
output 

ระบุกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือการใชป้ระโยชน์
จากองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
 



 
 

 
 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่ วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผลไปสู่
การใช้ประโยชน์ โดยมีกระบวนการนำส่งองค์ความรู้ที่สาธารณชน หรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้
ประโยชน์ ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพ้ืนที่ระดับต่าง  ๆทั้งนี้ การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็น
การวิจ ัยใหม่ หร ือการว ิจ ัยเพ ื ่อสร ้างองค ์ความร ู ้  (Basic Research) หร ือการว ิจ ัยเช ิงทดลอง 
(Experimental Research) และเพื ่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามขอบเขตการสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชน
พึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ) วช. จึงขอเน้นย้ำการจัดทำข้อเสนอกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

๑) มุ่งเน้นการนำองค์ความรู ้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมนำสู ่กระบวนการใช้
ประโยชน์ โดยได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ ๙ 
รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงพระบรมราโชบาย เป็นแนวทางในการพัฒนา โดย
ผสมผสานภูมิปัญญา และองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๒) กิจกรรมที่ดำเนินงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มี
ความพร้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาชุมชน โดยต้องเชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ และหลักการทรงงาน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแสดงให้เห็นถึงการถอดองค์ความรู้จากการ
ใช้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จที่สามารถเป็นต้นแบบนำไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆได้ 
และมีผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งตนเองของชุมชนต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

๓)  มีความร่วมมือกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และ NGO ในการดำเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพื้นที่เป้าหมายในลักษณะเครือข่าย 
(Cluster) เพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ ขยายผลองค์ความรู้ เมื่อการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม
ประสบความสำเร็จ 

๔)  แสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน มีกระบวนการนำส่งองค์ความรู้        
ที่ครบถ้วน นำสู่การสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้ลดรายจ่าย สร้างงาน    
สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สามารถส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

๕)  มีการติดตามประเมินผลจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ดำเนินกิจกรรม โดยผู้รับทุนต้องตอบแบบสอบถามที่ วช. ส่งให้ดำเนินการและผู้รับทุนต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่ ผู้ใช้
ประโยชน์องค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ เพื่อ วช. จะได้ติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand 
Side) หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว ๓-๕ ปี ตลอดจนสร้างต้นแบบ (Role Model) 
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงชุมชน สังคม ได้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การสร้างระบบ
การพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
๓. ขอบข่ายการให้ทุน  

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วช. จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการความรู้การ
วิจัยเพื่อการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทาง
พระราชดำริ) ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของ 
รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงพระบรมราโชบาย ในการใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
 

 
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของ 

รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงพระบรมราโชบาย ในการบริหารจัดการ
สัดส่วนพ้ืนที่ ดิน น้ำ และกิจกรรมการเกษตร เพ่ือพัฒนาอาชีพ และรายได้ของชุมชนให้ยั่งยืน 
 

 
 

 
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 

ของ รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  รวมถึงพระบรมราโชบาย ด้วยการ
เสริมสร้างและรักษาป่าชุมชนด้วยการปลูก ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก และการป
ร้องกันการบุกรุก  และไฟป่า เพื่อให้ป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพืชสมุนไพร และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
   ผลผลิต  

๑) การดำเนินงานต้องได้ผลผลิตตอบตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และมีแผนในการพัฒนาไปสู่การความยั่งยืน  

๒) มีกระบวนการ ขั้นตอน ในการดำเนินนำส่ง เทคโนโลยี เทคนิควิธี องค์ความรู้ คู่มือองค์ความรู้เพ่ือ
การพัฒนางานที่มีความชัดเจน นำไปใช้ประโยชน์และขยายผลได้ในพื้นที่ต่างๆ เกิดการส่งเสริมด้านรายได้ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างชัดเจนและยั่งยืน 

๓) ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของภาคเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตระดับชุมชนเพ่ือพัฒนาสู่ความยั่งยืนระดับประเทศ  

๔) ได้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ 
๕) ชุดองค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปสู่การขยายผลในวงกว้าง 

 
๔. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน 

๑) เป็นโครงการที ่ต้องแสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู ้การวิจัยเพื ่อการใช้
ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชดำริ) ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการให้ทุนใน
ประเด็นที่เปิดรับ ข้อ ๓ ตามประกาศฉบับนี้ โดยข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic 
research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา 

๓.๑ . การส่งเสริมชุมชนพึ ่งตนเองด้วยการพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
และอัตลักษณ์ประจำถิ่นสู่การพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

 
 

๓.๒   การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่การบริหารจัดการ   
พื้นที่ โคก หนอง นา เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 

๓.๓ การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองด้วยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน  
      เพื่อการใช้ประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



 
 

 
 

๒) การดำเนินงานต้องมีพื ้นที ่ช ุมชนกลุ ่มเป้าหมายเพื ่อการใช้ประโยชน์ที ่ชัดเจนและต้อง
ตอบสนองความต้องการของชุมชน/พื้นที่อย่างชัดเจน รวมถึงมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และ
ชุมชนในการเชื่อมโยงการนำองค์ความรู้ไปขยายผลที่ชัดเจน  โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดงหลักฐานความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

๓) มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในการดำเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพื้นที่
เป้าหมาย เพ่ือให้มีความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมการพัฒนาชุ มชน กรม
ส่งเสริมการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานสถาบันทางการศึกษาในพื้นที่ 
กรมป่าไม้    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หน่วยงานเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ  สาธารณสุข
ประจำจังหวัด สาธารณสุขประจำอำเภอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
   ๔) งบประมาณในการดำเนินงานไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดำเนินงาน 

       ๕) ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันทำสัญญาฯ) 
   ๖) ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัย/กิจกรรมที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

๕.  สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน  
ผู้ประสานงาน :  นางสาวพิมพรรณ กุลธารี, นางสาวณัฐนีย์ ทองประศรี 
โทรศัพทห์มายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดข้อกำหนด/เงื่อนไข  
การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖ 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล  
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนผ่าน
กลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุน ให้เกิดการนำ    
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มี
ความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 
๒๕๖๖ (การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มี
ความพร้อม สามารถนำไปขยายผลในวงกว้างจนเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
ที่นำไปสู่การจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนาประเทศในอนาคต อย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืน 
และเกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๒.  กรอบแนวทางการจัดการความรู ้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (การใช้ประโยชน์          
เชิงนโยบายสาธารณะ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การติดตามประเมนิผลการใชป้ระโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในแต่ละมิติ :  
เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงความม่ันคง เชิงชุมชน สังคม  
และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ 

ผลการดำเนินงานและผลการ
ประเมินการใช้ประโยชน์
ส่งกลับงานจัดทำนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ 

ผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จาก
การจัดการความรู้การวิจัยในภาพรวม 

การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง
ตามแนวพระราชดำริ 

กรอบการจัดการความรู้และถ่ายทอดการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

มิติ 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงนโยบายสาธารณะ 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงความมั่นคง 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนดา้นวิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

 

 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงชุมชน สังคม 

นโยบายสำคัญของ
รัฐบาล อาทิ BCG 

การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

ระบุกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อการใช้

ประโยชน์จากองค์
ความรู้ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

พัฒนาและกำหนด
รูปแบบ/กระบวนการ

นำส่งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่

กลุ่มเป้าหมาย: ได้ 
output 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

บ่งช้ีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 



 
 

 
 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่  วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่มีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผล ไปสู่
การใช้ประโยชน์ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยมีกระบวนการนำส่งองค์ความรู้ที ่สาธารณชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพื้นที่
ระดับต่างๆ ทั้งนี ้การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัยใหม่ หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic 
Research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามกรอบการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและ
ถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณะ วช. จึงขอเน้นย้ำการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบ
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑) ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาขยายผลในวงกว้างสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) ซึ ่งจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยเพื ่อให้ได้       
องค์ความรู้จากการวิจัยที่นำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะใหม่ๆ และเป็นการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ 
ระดับประเทศ และ/หรือเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีตัว ชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตลอดจนมีหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์  ส่งผลภาพรวมต่อ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนทีท่ี่ได้รับประโยชน์ 

๒) มีเนื้อหาการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านนโยบาย
สาธารณะ โดยมีพื ้นที ่กลุ ่มเป้าหมายเพื ่อการพัฒนา ซึ ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแล้วนำมา
สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา นำสู่การขับเคลื่อนพัฒนา มีกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ โดยสามารถ
นำเสนอผลการศึกษา/องค์ความรู้ที่ได้ ไปสู่กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ หรือเสนอแนะแนวนโยบาย
ของผู้บริหารองค์กร/องค์กร และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ภูมิภาค ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

๓) มีการนำเสนอกระบวนการ รูปแบบ ในการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่มีการดำเนินการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และประมวลเป็นองค์ความรู้ วิจัยที่พร้อมด้วยการ
นำไปใช้ประโยชน์ และแสดงการคัดเลือกและสำรวจองค์ความรู้จากการวิจัย ที่เป็นไปตามความต้องการ โดย
กระบวนการดำเนินงานจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) พร้อมกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือหาช่องว่างของการวิจัย (Gap Analysis) แล้วนำมาประเมินหาคำตอบ เพ่ือนำสู่กระบวนการ
นำเสนอด้านนโยบายสาธารณะ 

๔) มีการนำส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนการเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน 
เพื่อนำเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เป็นองค์ความรู้จากการวิจัยไปบรรจุอยู่ในแผนระดับพื้นที่ องค์กร หรือ
ระดับประเทศสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล วาระแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หรือแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการนำส่ง         
องค์ความรู้เป็นข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะให้แก่หน่วยงานผู้รับประโยชน์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
วางแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ภูมิภาค หรือระดับประเทศได้  

๕) มีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรที่ไม่ใช่
องค์กรของรัฐ (NGO) ในการดำเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพื้นที่เป้าหมายในลักษณะเครือข่าย 
(Cluster) เพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ ขยายผลองค์ความรู้ เมื่อการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม
ประสบความสำเร็จ  



 
 

 
 

๖) มีการติดตามประเมินผลจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ดำเนินกิจกรรม โดยผู้รับทุนต้องตอบแบบสอบถามที่ วช. ส่งให้ดำเนินการ/และผู้รับทุนต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่ ผู้ใช้
ประโยชน์องค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ เพื่อ วช. จะได้ติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand 
Side) หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว ๓-๕ ปี ตลอดจนค้นหาต้นแบบ (Role Model) 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

๓. ขอบข่ายการให้ทุน 

 สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วช. จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการความรู้
การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณะ ในประเด็น ดังนี้  

 
๓.๑ การพัฒนาและจัดการพลังงานทดแทน  
 
 ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสาธารณะ

ทางด้านพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ 
และการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุทางธรรมชาติ และพลังงานทางเลือกในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง
การพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุเหลือใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานน้ำ พลังงาน ชีวมวล ฯลฯ เพื่อนำสู่การใช้พลังงานสะอาด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
ต่อประชาชน 

  ๓.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศ เพื่อลดมลภาวะ หรือลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก 

   ครอบคลุม 
   ๓.๒.๑ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ “บริหารจัดการทรัพยากรดิน” โดย
กระบวนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน อนุรักษ์ดิน การสร้างและพัฒนาความ 
เข้มแข็ง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน 
การฟ้ืนฟูปรับปรุงบำรุงดิน อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ  
        ๓.๒.๒ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ “การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง” ให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน แหล่งที่อยู่อาศัย สืบพันธุ์ วางไข่และ 
หลบภัย รวมถึงผลิตสัตว์น้ำ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ให้ได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
        ๓.๒.๓ การจัดการความรู ้การวิจ ัยและนวัตกรรมเพื ่อ“การพัฒนาและฟื ้นฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อม” ให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นแหล่งผลิตอาหารและเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการจัดการขยะเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเตรียมการเพื่อการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ เพื่อยกระดับความเป็นอยู ่ของประชาชน มี
มาตรการช่วยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันและ แก้ปัญหาเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ เพื่อลด
มลภาวะ หรือลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ) 
   



 
 

 
 

๓.๓ ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ครอบคลุมการจัดการความรู ้การวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อการยกระดับมาตรฐานและกระบวนการ
บริหาร จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ การยกระดับ 
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างโซ่คุณค่าและมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น สินค้ าอาหาร 
ทะเลแช่แข็งและแปรรูป และธุรกิจบริการให้มีมูลค่าสูง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีความสอดคล้องกับ  ทิศ
ทางการพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองอย่างบูรณาการ เช่น การจัดการด้านการจราจรและการขนส่ง การใช้  
ยานยนต์สมัยใหม่ในระบบขนส่งในเขตเมือง ระบบการจราจรอัจฉริยะ เป็นต้น) 

 3.4 การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสังคมสูงวัย 

 ครอบคลุมการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านผู้สูงอายุของประเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การทำงานของผู้สูงวัย การส่งเสริมการสร้างสุขภาพเพ่ือการป้องกันโรค การคุ้มครองด้านรายได้ การดำเนินการ
ด้านหลักประกันคุณภาพชีวิตและครอบครัว การพัฒนาระบบบริการและเครือข่าย การพัฒนานวัตกรรมการ
ดำรงชีวิต การเตรียมความพร้อมและการจัดการสังคมสูงวัย การสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีผลต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และนโยบายสาธารณะสุขของประเทศ 

         ผลผลิต 
  ๑) องค์ความรู้จากกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยการนำเสนอองค์ความรู้ที่พร้อมสู่การนำไปใช้
ประโยชน์ ในการเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ พร้อมกระบวนการเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน 
เพ่ือแสดงให้เห็นการนำองค์ความรู้นำสู่เชิงนโยบาย ไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ ภาค หรือจังหวัด ท้องถิ่น 
และชุมชน 

๒) องค์ความรู้/งานวิจัย ที่องค์กรในระดับประเทศ พื้นที่ และท้องถิ่นทั่วไป กำหนดแผนเชิงพัฒนา และ
กำหนดเป็น โครงการ/มาตรการ เชิงนโยบายได้ 

๔. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน 
  ๑) เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้
ประโยชน์ (การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ) ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการให้ทุนในประเด็น
ที ่เปิดรับ ข้อ ๓ ตามประกาศฉบับนี้ โดยข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื ่อสร้างองค์ความรู้  (Basic 
Research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) วช. จะไม่พิจารณา 

๒) เป็นโครงการที่แสดงความความชัดเจนของเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสมขององค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดง
หลักฐานความต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่มมีส่วนได้ส่วยเสีย (Stakeholder)  

๓) งบประมาณในการดำเนินงาน ไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดำเนินงาน 
  ๔) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน (นับจากวันลงนามในสัญญา) 

๕) ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู ่ในข้อเสนอการวิจัย /กิจกรรมที ่ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

         แนวทางการพิจารณา 
  ๑. ผลการดำเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรมีเป้าประสงค์
หรือวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนในการนำไปสู่ความสำเร็จ เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลในการนำไปใช้ประโยชน์  



 
 

 
 

  ๒. ผลการดำเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ในการนำไปปฏิบัติจริง สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที ่มีความรู้
ความสามารถร่วมในการรับผิดชอบ สามารถนำผลการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ มีการควบคุม กำกับ และ
ตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด เพื่อความมั่นใจว่าจะสามารถนำผลการดำเนินงานที่ได้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   ๓. ผลการดำเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรได้ รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายการใช้ประโยชน์ โดยมีการตอบรับและพร้อมนำ ผลการ
ดำเนินการไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งแสดงถึงแนวทางว่าผลการดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จในอนาคต 
 ๔. แสดงให้เห็นถึงการนำเสนอองค์ความรู้ในการดำเนินการขับเคลื่อนสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 
ในการกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ พร้อมกระบวนการเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน  
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือวางแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาในระดับพื้นที่ ภูมิภาค หรือระดับประเทศ 
เพื่อแสดงให้เห็นการนำองค์ความรู้นำสู่เชิงนโยบาย ไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ ภาค หรือจังหวัด 
ท้องถิ่น และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

  ทั้งนี้ การส่งข้อเสนอกิจกรรม วช. โดยคณะทำงานฯ จะพิจารณาองค์ประกอบของเอกสารการแสดง
องค์ความรู้ของพื้นที่ดำเนินงาน รวมถึงเอกสารแสดงความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ในระดับประเทศ 
(กระทรวง/กรม : ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) ระดับพื้นที่ (ภูมิภาค, 
จังหวัด, อบจ., อำเภอฯ) และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ด้วยข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผล 
(มิใชง่านวิจัยใหม่หรืออยู่ในช่วงทดสอบ) โดยมีกระบวนการนำส่งองค์ความรู้ ในรูปแบบของงานด้านนโยบาย
สู่กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ชุมชนสังคม หรือระดับประเทศอย่างชัดเจน (แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, 
คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ) 

 
นำเสนอองค์ความรู้การวิจัย

และนวัตกรรม 
 รูปแบบ/กระบวนการนำส่งองค์ความรู้ 

การวิจัย และนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย :        
ได้ Output 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ประโยชน์ 

 การติดตามประเมินผล : 
ดู Output 

- แสดงการสะสมความรู ้จาก
การวิจัยและประมวลเป็นองค์
ความรู้การวิจัย ที่จะแปลงไปสู่
การพัฒนา ที่พร้อมนำเสนอสู่
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
- แสดงการคัดเลือกและสำรวจ
องค ์ความร ู ้ จากการว ิจ ัยที่
เป็นไปตามความต้องการ ตรง
ต า ม ก ร อ บ ง า น  แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย 

 - รูปเล่มองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีการ
ประมวล วิเคราะห์ ในการเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบายสาธารณะ 
- กระบวนการสน ับสน ุน/กระต ุ ้น/
ผลักดัน เพื่อแสดงให้เห็นการนำข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่เป็นองค์ความรู ้จากการ
วิจัยไปบรรจุอยู ่ในแผนระดับประเทศ 
พื้นที่ องค์กร หรือท้องถิ่น 
- แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่ได้สามารถ
เป็นข้อเสนอแนะให้แก่ร ัฐบาลในการ
แก้ปัญหาหรือวางแผนงาน โครงการใน
การพัฒนาประเทศได้ 

 -  หน ่ วย งาน  องค ์ ก ร ใน
ระดับประเทศ (กระทรวง , 
กรม) พื ้นที ่ ภูมิภาค , ภาค      
(จังหวัด, อบจ., อำเภอ) ที่
สามารถกำหนดนโยบาย 
มาตรการและกำหนดแผน
เชิงพัฒนา โดยใช้องค์ความรู้
จากการวิจัย 

 -  ร ู ป แ บ บ ก า ร ต ิ ด ต า ม
ประเม ินผลหลังดำเนินการ 
โดยคณะผู้จัดการความรู้ 
- การร่วมติดตามประเมินผล
การดำเนินโครงการ ภายใน
ระยะเวลา ๖ เด ือน – ๑ ปี 
ร่วมกับ วช. 
- การต ิดตามประเม ินผลผู้
ได ้ร ับประโยชน ์  (Demand 
Side) ห ล ั ง เ ส ร ็ จ ส ิ ้ น ก า ร
ดำเนินงาน เมื่อระยะเวลาผา่น
ไปแล้ว ๓-๕ ปี โดย วช. 

 
๕.  สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน  

ผู้ประสานงาน :  นายวิทยา  จั่วสันเทียะ, นายอภิสิทธิ์  สงฆรักษ์ 
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔ 

 


