(คู่ฉบับ)
ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
*************************
ด้วย สำนั กงำนกำรวิจัยแห่ งชำติ (วช.) ในบทบำทกำรส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ ได้ให้ ควำมสำคัญต่อกำรขับเคลื่อนและผลักดันให้ เกิดกำรนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์เพื่อ กำรพัฒ นำประเทศได้อ ย่ำงยั่ง ยืน ผ่ำนกลไกรูป แบบกำรจัดกำรควำมรู้ก ำรวิจัยและถ่ำยทอด
เพื่อกำรใช้ประโยชน์ โดยกำรสนับสนุนให้เ กิดกำรนำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม มำเข้ำกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีควำมพร้อมก่อนกำรนำไปถ่ำยทอดขยำยผลเพื่อพัฒนำ/แก้ไขปัญหำ
ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
ในการนี้ วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับ ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
และนวัต กรรม กำรจัดกำรควำมรู้ก ำรวิจัย และถ่ำยทอดเพื่อกำรใช้ป ระโยชน์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
ใน ๔ มิติกำรใช้ประโยชน์ ดังนี้
๑. กำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
๒. กำรใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
๓. กำรใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
๔. การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดาริ
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
ผู้ มีสิ ทธิขอรับ การสนั บ สนุ น จะต้องเป็ นบุคลากรในสั งกัดหน่ว ยงานภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ สถาบั นการ
อุดมศึก ษาของรัฐ /เอกชน สมาคม มู ล นิ ธิ และองค์ก รไม่ แสวงหาก าไร โดยหั ว หน้าโครงการต้ องมี คุณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการทางาน
ด้านการจัดการความรู้
๒) มีศักยภาพ ความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดการความรู้การวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม พร้อมทั้งมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้การวิจัย โดยเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม
พร้อมประวัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถบริหารจัดการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดาเนินงานได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมทั้งสามารถดาเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช. และ ไม่เป็นผู้ติดค้าง
การส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก วช.

-2๕) สามารถให้ ข้ อ มู ล เอกสารเพิ่ ม เติ ม หรื อ ร่ ว มชี้ แ จงผลการท ากิ จ กรรม หรื อ น าเสนอองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี ในการประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องตามที่ วช. ร้องขอ
๖) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดอยู่
ต้องให้ความเห็นชอบ และรับรองการดาเนินงาน
๗) การดาเนินงานต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
๘) กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.
๒. เงื่อนไขการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. การพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
๑) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่ดาเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIIS) (เว็ บไซต์ nriis.nrct.go.th) ตรงตาม
กรอบข้อเสนอกิจกรรมฯ และมีการยืนยั นการส่งข้อเสนอที่สมบูรณ์ ภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น และไม่พิจารณา
โครงการที่หน่วยงานต้นสังกัด “ไม่รับรอง” โครงการ
๒) วช. จะพิจารณาข้อเสนอตามแนวทางที่ วช. กาหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอ
๓) วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจ ารณาความเหมาะสมของนักวิจัยโดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การควบคุมการดาเนินงาน การรายงานผลการดาเนินงาน (กรณีที่เคยได้รับทุน
จาก วช.)
๔) วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ วช. กาหนด
๕) ผลการพิจารณาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
๖) สาหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรรงบประมาณต้องดาเนินการตอบแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ถ่ายทอดผลงานวิจัย (Supply Side) เพื่อประเมินผลโครงการ ทั้งก่อนและหลังดาเนิน
โครงการ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานจาก
ประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม ข้อมูลใน
ประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน
๔. การส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอที่เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th โดยเลือกประเภทของทุนสนับสนุนการจัดการความรู้
การวิจัย ที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนด พร้ อมยืนยันการส่งข้อเสนอให้สมบูรณ์
(สถานะ “ข้อเสนอที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS)
๕. กาหนดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
๑. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
เท่านั้น หากพ้นกาหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สาหรับนักวิจัย”
ได้ที่ เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th
๒. นักวิจัย และผู้ร่ว มวิจัย ทุกคนต้องยืน ยันการเข้าร่ว มการทากิจ กรรมในระบบ NRIIS ภายในวัน ที่
16 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
๓. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอกิจกรรม ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลำ ๑๘.๐๐ น.

-3๔. กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
 ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์หมายเลย ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๑, ๖๑๒
 ข้อมูลรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗,
๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔
๖. ประกาศผลการพิจารณา
วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม ให้นักวิจัย
ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

วิภารัตน์ ดีอ่อง

(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)
ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
แผนงานวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่
รายละเอียดข้อกาหนด/เงื่อนไข
การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๕
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีหน้ าที่ส าคัญในการส่ งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่ อนและ
ผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่าน
กลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนา
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มี
ความพร้อมก่อนการนาไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม วช. จึ ง ได้จั ด ท าโครงการจั ดการความรู้ การวิจั ย และถ่ า ยทอดเพื่อ การใช้ป ระโยชน์
ประจาปี ๒๕๖๕ (การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนา
องค์ความรู้ จากผลงานวิจัยที่มีความพร้อม สามารถนาไปขยายผลในวงกว้างจนเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่นาไปสู่การจัดทาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศใน
อนาคต อย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืน และเกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนแม่ บ ทการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒. กรอบแนวทางการจั ด การความรู้ ก ารวิ จั ย และถ่ า ยทอดเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ (การใช้ ป ระโยชน์
เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy)
กรอบการจัดการความรู้และถ่ายทอดการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

มิติ
การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายสาธารณะ
การใช้ประโยชน์
เชิงความมั่นคง
การใช้ประโยชน์
เชิงชุมชน สังคม
การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง
ตามแนวทางพระราชดาริ

องค์ความรู้จากการวิจัย
เทคโนโลยี นวัตกรรม

นโยบายสาคัญของรัฐบาล
อาทิ BCG

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม

บ่งชี้องค์ความรู้
เทคโนโลยี
นวัตกรรม

พัฒนาและกาหนดรูปแบบ/
กระบวนการนาส่งองค์
ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย:
ได้ output

ระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในแต่ละมิติ :

เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงความมั่นคง เชิงชุมชน สังคม
และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดาริ

ผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการ
จัดการความรู้การวิจัยในภาพรวม

ผลการดาเนินงานและผลการ
ประเมินการใช้ประโยชน์ส่งกลับ
งานจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ

๒
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่ วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่มีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผล ไปสู่
การใช้ประโยชน์ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยมีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ที่สาธารณชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ไ ด้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพื้นที่
ระดับต่างๆ ทั้งนี้ การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัยใหม่ หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic
Research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) และเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามกรอบการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและ
ถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณะ วช. จึงขอเน้นย้าการดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบ
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑) ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาขยายผลในวงกว้างสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) ซึ่งจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อให้ได้
องค์ความรู้จากการวิจัยที่นาไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะใหม่ๆ และเป็นการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่
ระดับประเทศ และ/หรือเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ตลอดจนมีหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนาผลผลิตจากการดาเนินงานไปใช้ประโยชน์ ส่งผลภาพรวมต่อ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์
๒) มีเนื้อหาการจัดการความรู้การวิจัย และนวัตกรรมและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านนโยบาย
สาธารณะ โดยมี พื้ น ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ การพั ฒ นา ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาแล้ ว น ามา
สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา นาสู่การขับเคลื่อนพัฒนา มีกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็ น ระบบ เพื่อให้ ได้ผ ลการวิเคราะห์ ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ โดยสามารถ
นาเสนอผลการศึกษา/องค์ความรู้ที่ได้ ไปสู่กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ หรือเสนอแนะแนวนโยบาย
ของผู้บริหารองค์กร/องค์กร และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ภูมิภาค ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนาผลงานไปใช้
ประโยชน์
๓) มีการนาเสนอกระบวนการ รูปแบบ ในการนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่มีการดาเนินการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และประมวลเป็นองค์ความรู้ วิจัยที่พร้อมด้วยการ
นาไปใช้ประโยชน์ และแสดงการคัดเลือกและสารวจองค์ความรู้จากการวิจัย ที่เป็นไปตามความต้องการ โดย
กระบวนการดาเนินงานจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) พร้อมกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อหาช่องว่างของการวิจัย (Gap Analysis) แล้วนามาประเมินหาคาตอบ เพื่อนาสู่กระบวนการ
นาเสนอด้านนโยบายสาธารณะ
๔) มีการนาส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนการเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน
เพื่อนาเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เป็นองค์ความรู้จากการวิจัยไปบรรจุอยู่ในแผนระดับพื้ นที่ องค์กร หรือ
ระดั บ ประเทศสอดคล้ อ งตามนโยบายรั ฐ บาล วาระแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนแม่ บ ทการวิ จัย และพั ฒ นานวัต กรรม หรื อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ ามี ก ระบวนการน าส่ ง
องค์ความรู้เป็นข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะให้แก่หน่วยงานผู้รับประโยชน์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
วางแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาในระดับพื้นที่ ภูมิภาค หรือระดับประเทศได้
๕) มีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรที่ไม่ใช่
องค์กรของรัฐ (NGO) ในการดาเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพื้ นที่เป้าหมายในลักษณะเครือข่าย
(Cluster) เพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ ขยายผลองค์ความรู้ เมื่อการดาเนินงานตามแผนกิจกรรม
ประสบความสาเร็จ

๓
๖) มีการติดตามประเมินผลจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ดาเนินกิจกรรม โดยผู้รับทุนต้องตอบแบบสอบถามที่ วช. ส่งให้ดาเนินการ/และผู้รับทุนต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่ ผู้ใช้
ประโยชน์องค์ความรู้จากการดาเนินโครงการ เพื่อ วช. จะได้ติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand
Side) หลังเสร็จสิ้นการดาเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว ๓-๕ ปี ตลอดจนค้นหาต้นแบบ (Role Model)
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
๓. ขอบข่ายการให้ทุน
สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการความรู้
การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณะ ในประเด็น ดังนี้
๓.๑ ด้านการพัฒนาและจัดการพลังงานทดแทน
ครอบคลุ มการจั ดการความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่ อนให้เกิดนโยบาย
สาธารณะทางด้านพลังงานทดแทนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับชุมชน หรือการบริหารจัดการในระดับพื้นที่
ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ ประเทศ โดยรวมถึง การส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั งงานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก
ที่คานึงถึงการพัฒ นาอย่างเหมาะสมให้ มีประสิ ทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ และการใช้พลั งงานทดแทนจากวัส ดุ
ทางธรรมชาติ และพลั งงานทางเลื อกในพื้นที่ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด รวมถึงการพัฒ นาส่ งเสริมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุเหลือใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้า พลังงาน
ชีวมวล ฯลฯ เพื่อนาสู่การใช้พลังงานสะอาด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๓.๒ ด้านการพัฒนาฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุม
๓.๒.๑ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ “บริหารจัดการทรัพยากรดิน” โดย
กระบวนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน อนุรักษ์ดิน การสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็ง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดิน อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ
๓.๒.๒ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ “ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง” ให้ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน แหล่งที่อยู่อาศัย สืบพันธุ์ วางไข่และ
หลบภัย รวมถึงผลิตสัตว์น้า และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ให้ได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
๓.๒.๓ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ“การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม”
ให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นแหล่งผลิตอาหารและเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการจัดการขยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อยกระดับ ความเป็ น อยู่ ของประชาชน มีมาตรการช่ว ยลดความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้ อมและป้องกันและ
แก้ปัญหาเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๔
๓.๓ ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการยกระดับ มาตรฐานและกระบวนการบริหาร
จั ดการโลจิ สติ กส์ และห่ วงโซ่ อุ ปทาน ในภาคอุ ตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริ ก าร การยกระดั บ
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างโซ่คุณค่าและมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรที่สาคัญ เช่น สินค้าอาหาร
ทะเลแช่แข็งและแปรรูป และธุร กิจบริ การให้มีมูลค่าสูง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีความสอดคล้ องกับ
ทิศทางการพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองอย่างบูรณาการ เช่น การจัดการด้านการจราจรและการขนส่ง การใช้
ยานยนต์สมัยใหม่ในระบบขนส่งในเขตเมือง ระบบการจราจรอัจฉริยะ เป็นต้น
๔. แนวทางการพิจารณา
๑. ผลการดาเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรมีเป้าประสงค์
หรือวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนในการนาไปสู่ความสาเร็จ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการนาไปใช้ประโยชน์
๒. ผลการดาเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรมีหน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในการน าไปปฏิ บั ติ จ ริ ง สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยหน่ ว ยงานที่ มี ค วามรู้
ความสามารถร่ ว มในการรั บผิ ดชอบ สามารถนาผลการดาเนินงานสู่ การปฏิบัติ มีการควบคุม กากับ และ
ตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด เพื่อความมั่น ใจว่าจะสามารถนาผลการดาเนินงานที่ได้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ผลการดาเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรได้ รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายการใช้ประโยชน์ โดยมีการตอบรับและพร้อมนา ผลการ
ดาเนินการไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งแสดงถึงแนวทางว่าผลการดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จในอนาคต
๔. แสดงให้เห็น ถึง การนาเสนอองค์ความรู้ ในการดาเนินการขับเคลื่อนสู่การนาไปใช้ประโยชน์
ในการกาหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ พร้อมกระบวนการเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน
เพื่อแสดงให้เห็นการนาองค์ความรู้นาสู่เชิงนโยบาย ไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ ภาค หรือจังหวัด
ท้องถิ่น และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ การส่งข้อเสนอกิจกรรม วช. โดยคณะทางานฯ จะพิจารณาองค์ประกอบของเอกสารการแสดง
องค์ความรู้ ของพื้น ที่ดาเนิ นงาน รวมถึงเอกสารแสดงความร่ว มมือกับหน่ว ยงาน องค์กร ในระดับประเทศ
(กระทรวง/กรม : ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) ระดับพื้นที่ (ภูมิภาค,
จังหวัด, อบจ., อาเภอฯ) และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ด้วยข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผล
(มิใช่งานวิจัยใหม่หรืออยู่ในช่วงทดสอบ) โดยมีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ ในรูปแบบของงานด้านนโยบาย
สู่กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ชุมชนสังคม หรือระดับประเทศอย่างชัดเจน (แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย,
คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ)
๕. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน
๑) เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้
ประโยชน์ (การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy) ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการ
ให้ทุนในประเด็นที่เปิดรับ ข้อ ๓ ตามประกาศฉบับนี้ โดยข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
(Basic Research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) วช. จะไม่พิจารณา
๒) เป็นโครงการที่แสดงความความชัดเจนของเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสมขององค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงไปสู่การกาหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดง
หลักฐานความต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่มมีส่วนได้ส่วยเสีย (Stakeholder)

๕
๓) งบประมาณในการดาเนินงาน ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินงาน
๔) ระยะเวลาดาเนินการ ๑๒ เดือน (นับจากวันลงนามในสัญญา)
๕) ข้ อ เสนอหรื อ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ เสนอนี้ ต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นข้ อ เสนอการวิ จั ย /กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ
ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่น
๖. ผลผลิตของกิจกรรม
๑) องค์ความรู้จากกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยการนาเสนอองค์ความรู้ที่พร้อมสู่การนาไปใช้
ประโยชน์ ในการเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ พร้อมกระบวนการเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน
เพื่อแสดงให้เห็นการนาองค์ความรู้นาสู่เชิงนโยบาย ไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ ภาค หรือจังหวัด ท้องถิ่น
และชุมชน
๒) องค์ความรู้/งานวิจัย ที่องค์กรในระดับประเทศ พื้นที่ และท้องถิ่นทั่วไป กาหนดแผนเชิงพัฒนา และ
กาหนดเป็น โครงการ/มาตรการ เชิงนโยบายได้
นาเสนอองค์ความรู้การวิจัย
และนวัตกรรม
- แสดงการสะสมความรู้จ าก
การวิจัยและประมวลเป็ นองค์
ความรู้การวิจัย ที่จะแปลงไปสู่
การพัฒนา ที่พร้อมนาเสนอสู่
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
- แสดงการคัดเลือกและสารวจ
องค์ ค วามรู้ จ ากการวิ จั ย ที่
เป็นไปตามความต้องการ ตรง
ตามกรอบงาน และ
กลุ่มเป้าหมาย

รูปแบบ/กระบวนการนาส่งองค์ความรู้
การวิจัย และนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย :
ได้ Output
- รูปเล่มองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีการ
ประมวล วิเคราะห์ ในการเป็นข้ อเสนอ
เชิงนโยบายสาธารณะ
- กระบวนการสนั บ สนุ น /กระตุ้ น /
ผลักดัน เพื่อแสดงให้เห็นการนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่เป็ นองค์ความรู้จ ากการ
วิจั ย ไปบรรจุ อ ยู่ใ นแผนระดับ ประเทศ
พื้นที่ องค์กร หรือท้องถิ่น
- แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่ได้สามารถ
เป็ น ข้ อ เสนอแนะให้ แ ก่ รั ฐ บาลในการ
แก้ปัญหาหรือวางแผนงาน โครงการใน
การพัฒนาประเทศได้

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ประโยชน์

การติดตามประเมินผล :
ดู Output

- ห น่ ว ย ง า น อ ง ค์ ก ร ใ น
ระดับ ประเทศ (กระทรวง ,
กรม) พื้นที่ ภูมิภ าค , ภาค
(จั งหวั ด, อบจ., อ าเภอ) ที่
สามารถก าหนดนโยบาย
มาตรการและก าหนดแผน
เชิงพัฒนา โดยใช้องค์ความรู้
จากการวิจัย

- รู ป แ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมิ น ผลหลั ง ด าเนิ น การ
โดยคณะผู้จัดการความรู้
- การร่ ว มติ ดตามประเมิ นผล
การด าเนิ น โครงการ ภายใน
ระยะเวลา ๖ เดื อ น – ๑ ปี
ร่วมกับ วช.
- การติด ตามประเมิน ผลผู้
ได้ รั บ ประโยชน์ ( Demand
Side)
หลั ง เสร็ จ สิ้ น การ
ดาเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่าน
ไปแล้ว ๓-๕ ปี โดย วช.

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

เอกสารแนบท้ายประกาศ

๑

แผนงานวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่
รายละเอียดข้อกาหนด/เงื่อนไข
การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๕
การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีหน้ าที่ส าคัญในการส่ งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่ อนและ
ผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนา
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูล ที่มี
ความพร้อมก่อนการนาไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดทาโครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๕
(การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีความพร้อมนาสู่
กระบวนการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง เพื่อการพัฒนาประเทศ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒. กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
มิติ
การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายสาธารณะ
การใช้ประโยชน์
เชิงความมั่นคง
การใช้ประโยชน์
เชิงชุมชน สังคม

การพัฒนาชุมชน
พึ่งตนเองตามแนวทาง
พระราชดาริ

องค์ความรู้จากการวิจัย
เทคโนโลยี นวัตกรรม

นโยบายสาคัญของ
รัฐบาล อาทิ BCG

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม

บ่งชี้องค์ความรู้
เทคโนโลยี
นวัตกรรม

พัฒนาและกาหนด
รูปแบบ/กระบวนการ
นาส่งองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่
กลุ่มเป้าหมาย: ได้
output

ระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
การใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในแต่ละมิติ : เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงความมั่นคง เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนา
ชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดาริ

ผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จาก
การจัดการความรู้การวิจยั ในภาพรวม

ผลการดาเนินงานและผลการ
ประเมินการใช้ประโยชน์
ส่งกลับงานจัดทานโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมของประเทศ

๒
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่ วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่มีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผลไปสู่
การใช้ประโยชน์ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยมีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ที่สาธารณชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพื้นที่
ระดับต่างๆ ทั้งนี้ การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัยใหม่ หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic
research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)
เพื่อให้ การดาเนิ น กิจ กรรมเป็น ไปตามกรอบการสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงความมั่นคง สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) จึงขอเน้นย้าการดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1) มุ่ ง เน้ น การน าองค์ ค วามรู้ จ ากผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มี ค วามพร้ อ มน าสู่ ก ระบวนการใช้
ประโยชน์ ทางด้านความมั่น คง ที่แสดงให้ เห็ นถึงศักยภาพของการบริห ารองค์ความรู้จากผลงานวิจั ยและ
นวัตกรรมในประเด็น ที่เกี่ ย วข้องทางด้ า นความมั่น คง เพื่อให้ ได้องค์ ความรู้ก ารวิจัยและกระบวนการที่ มี
ความพร้ อม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้จริง โดยกระบวนการนาส่ งองค์ความรู้ส ามารถใช้กระบวนการ
เผยแพร่ ขยายผล ถ่ายทอด หรือมีรูปแบบการส่งต่อให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ หรือ
กลุม่ เป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงของประเทศและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
2) มีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ NGO ในการ
ดาเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพื้นที่เป้าหมายในลักษณะเครือข่าย (cluster) เพื่อสร้างความยั่งยืน
ในการใช้ประโยชน์ ขยายผลองค์ความรู้ เมื่อการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมประสบความสาเร็จ
3) แสดงให้เห็นถึงวิธีการดาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน มีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้
ที่ครบถ้วน นาสู่การสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่นาสู่การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และกลุ่มเป้าหมาย
ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัย ในการนาสู่การพัฒนาประเทศด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4) มีการติดตามประเมินผลจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ดาเนินกิจกรรม โดยผู้รับทุนต้องตอบแบบสอบถามที่ วช. ส่งให้ดาเนินการและผู้รับทุนต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่ ผู้ใช้
ประโยชน์องค์ความรู้จากการดาเนินโครงการ เพื่อ วช. จะได้ติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand Side)
หลังเสร็จสิ้นการดาเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว 3-5 ปี ตลอดจนค้นหาต้นแบบ (Role Model) เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
๓. ขอบข่ายการให้ทุน
สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับ กรอบการจัดการ
ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ ด้านระบบการป้องกันประเทศและความมั่นคง รวมถึงระบบความปลอดภัยในสังคม
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคง ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และ
นวัตกรรมด้านความมั่นคง สถานการณ์วิกฤต ภาวะสงคราม และระบบความปลอดภัยในสังคม
ผลผลิต
๑) มีการใช้ป ระโยชน์ผ ลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคง ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และนวัตกรรม
ด้านความมั่นคง สถานการณ์วิกฤต ภาวะสงคราม และระบบความปลอดภัยในสังคม
๒) มีร ะบบ/วิ ธีการ น าส่ งองค์ค วามรู้จ ากผลงานวิจั ยและนวัตกรรม เพื่อ การพัฒ นาศั กยภาพ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์

๓
๓.๒ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม
๑) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อนาไปสู่ การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนได้
อย่ า งเสมอภาคและเท่ า เที ย มตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ตลอดจนมี ม าตรการคุ้ ม ครองเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ใน
กระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงและครอบงาเพื่อให้การอานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขั้น
พื้นฐานให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รู้ สิทธิ รู้หน้าที่ มีความเข้าใจ สามารถใช้สิทธิทางกฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติธ รรม รวมไปถึง ปฏิบั ติ ตามกฎหมายได้อย่า งถูกต้ องอัน จะนามาซึ่งวั ฒ นธรรมแห่ ง การเคารพกฎหมาย
(Culture of Lawfulness)นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการความรู้การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและ
ลดการกระทาผิดซ้าเพื่อนามาสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีความสงบสุข ประชาชน มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านการจัดทากฎหมายให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้กฎหมายผ่านเครื่องมือหรือตัวชี้วัด
(Law Enforcement Indicators) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงการยกเลิกกฎหมาย หรือทบทวน
กฎหมายที่ไม่มีความจาเป็น (Regulatory Guillotine) เพื่อลดขั้นตอนที่ ไม่จาเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีความเท่า
ทั น นวั ตกรรมใหม่ ๆ พร้ อมรั บการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสั งคมของโลกและลดความเหลื่ อมล้ าใน
กระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต
๑) มีการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม สร้างความความเชื่อมั่นด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตาม
หลักธรรมาภิบาล
๒) มีการพัฒ นากฎหมายและกระบวนการยุติ ธ รรมผ่ า นการจั ดทากฎหมายให้ มีความทันสมั ย
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
๓) มีร ะบบ/วิ ธีการ น าส่ งองค์ค วามรู้จ ากผลงานวิจั ยและนวัตกรรม เพื่อ การพัฒ นาศั กยภาพ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
๔. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน
๑) เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงความมั่นคง ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการให้ทุนในประเด็นที่เปิดรับ ข้อ ๓ ตามประกาศ
ฉบับนี้ (ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา)
๒) เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสมขององค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย ที่มีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลขึ้น โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดงหลักฐาน
ความต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
๓) งบประมาณในการดาเนินงานไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินงาน

๔
๔) ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันทาสัญญาฯ)
๕) ข้อเสนอหรื อส่ว นใดส่ ว นหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัย /กิจกรรมที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่น
๕. สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิราภรณ์ ขันตี, นางสาวกวิสรา นาพุทรา
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔

๑

เอกสารแนบท้ายประกาศ

แผนงานวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่
รายละเอียดข้อกาหนด/เงื่อนไข
การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๕
การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สาคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและผลักดัน
ให้เกิดการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไก
รูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
และนวั ตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้ เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนาไป
ถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้
จัดทาโครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๕ (การใช้ประโยชน์
เชิงชุมชน สังคม) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ส่งเสริมและสนับสนุนการนาองค์ความรู้จากผลการวิจัย และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและพัฒนา ในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนการผลิต การพัฒนา
ทัก ษะอาชีพ เสริม รายได้ นาไปสู่ก ารยกระดับ รายได้ คุณ ภาพชีวิต อย่า งยั่ง ยืน ส่ง เสริม เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม
๒. กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
กรอบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
มิติ
การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายสาธารณะ
การใช้ประโยชน์
เชิงความมั่นคง
การใช้ประโยชน์
เชิงชุมชน สังคม
การพัฒนาชุมชน
พึ่งตนเองตามแนวทาง
พระราชดาริ

องค์ความรู้จากการวิจัย
เทคโนโลยี นวัตกรรม

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม

บ่งชี้องค์ความรู้
เทคโนโลยี
นวัตกรรม

พัฒนาและกาหนด
รูปแบบ/กระบวนการ
นาส่งองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่
กลุ่มเป้าหมาย: ได้
output

ระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
การใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน
แต่ละมิติ : เชิงชุมชน สังคม เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงความมั่นคง และการพัฒนา
ชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดาริ

ผลการติดตามประเมินผลการใช้
ประโยชน์จากการจัดการความรู้การวิจัย
ในภาพรวม

ผลการดาเนินงานและผล
การประเมินการใช้
ประโยชน์ส่งกลับงาน
จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ

๒
การจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่ วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่มีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผลไปสู่
การใช้ประโยชน์ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์ต่ างๆ โดยมีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ที่สาธารณชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพื้นที่
ระดับต่างๆ ทั้งนี้ การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัยใหม่หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic
research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) และเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
ขอบเขตการดาเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. จึงขอเน้นย้าการดาเนิน
กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑) มุ่งเน้นการนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีความพร้อมนาสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ เพื่อการ
พัฒนาเชิงชุมชน และสังคม ในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนการผลิต การพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมรายได้
นาไปสู่การยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม
๒) กิจกรรมที่ดาเนินงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ความพร้อม มีประโยชน์ต่อพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการส่งเสริมและขยายผล
ให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน สังคม ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนองตอบนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา
แก้ปัญหา สร้างรายได้ หรือเป็นทางเลือกให้แก่ชุมชน สังคม
๓) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยการเข้าร่วมในการดาเนินงานจัดการความรู้
และขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้มีความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น
กรมการพัฒ นาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิช าการเกษตร จังหวัด องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
สภาเกษตรกรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในพื้นที่
เป็นต้น
๔) แสดงให้เห็นถึงวิธีการดาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน มีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ที่
ครบถ้วน นาสู่การสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ
ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม สามารถส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้
อย่างยั่งยืน
๕) มีการติดตามประเมินผลจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การดาเนินกิจกรรม โดยผู้รับทุนต้องตอบแบบสอบถามที่ วช. ส่งให้ดาเนินการและผู้ รับทุนต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่
ผู้ใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากการดาเนินโครงการ เพื่อ วช. จะได้ติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand
Side) หลังเสร็จสิ้นการดาเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว ๓ – ๕ ปี ตลอดจนค้นหาต้นแบบ (Role Model)
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้การวิจัยและ
นวัตกรรม
๓. ขอบข่ายการให้ทุน
สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการความรู้
การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร และการตลาด
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลผลิต การแปรรูปอาหาร การเก็บรักษา การตลาด และการผลิตอาหารแห่ง
อนาคตให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยรวมถึง

๓
1) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้มีการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสาหรับ
ผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
2) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลไกในการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เช่น
กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการ
แปรรูปอาหารสาหรับกลุ่มวัย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ทารก มารดาให้นมบุตร หรือผู้ป่วย ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)
4) การนาวัสดุอาหารที่เหลือ (by - product) จากกระบวนการผลิตทางการเกษตร มาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม
5) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดให้ได้มาตรฐานสาหรับ
ผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย
6) การผลิตอาหารแห่งอนาคตโดยใช้นวัตกรรม เช่น เนื้ อเทียมจากพืช อาหารจากวัตถุดิบใหม่ๆ เช่น
แมลง สาหร่าย เห็ด รา
7) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรอัจฉริยะ
8) การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร
และผลผลิตทางการเกษตรสู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
9) การจัดการความรู้และขยายผลต้องมีพื้นที่เป้าหมาย (ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ เครือข่าย) ที่ชัดเจน มี
ศักยภาพที่จะส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ผลผลิต
1) มีการนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหารและการตลาด
มาจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๒ เรื่อง
2) ได้ผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหารและสินค้าเพื่อการบริโภค ที่ได้
มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
3) ได้คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร และการตลาด เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์จริง
4) ได้กลไกการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและอาหารในชุมชนอย่างครบวงจร
5) มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและอาหารอย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม
6) ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)
ในเชิงสังคม และ/หรือเชิงเศรษฐศาสตร์ (สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย หรือกลุ่มวิสาหกิจ) ที่เกิด
ขึ้นกับประเทศ ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังจากการนาองค์ความรู้นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เช่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ดีขึ้นอย่างไร), มีรายได้เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่), มีอาชีพใหม่และ/หรือ
อาชีพเสริมของชุมชนกี่อาชีพ หรือตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมอื่นๆ

๔

๓.๒ การส่งเสริมนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
1) การส่งเสริ มนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่นทางด้านศิล ปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ธ รรมชาติ สมุนไพร สปา สินค้าบริการ การคิดสร้า งสรรค์ด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ และเครื่องใช้สอยต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีการท่องเที่ยว รูปแบบ
การท่องเที่ยวในยุค New Normal ฯลฯ เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น
2) การจัดการความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น ครอบคลุม
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านสังคม ศีลธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต รวมถึงการส่งเสริม
ทางด้านนวัตกรรมดิจิตอล ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมคุณภาพด้านสุขภาพอนามัย การ
จัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากเหตุหรือการกระทา
อันสุดวิสัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
3) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนานวัตกรรมของ
ชุมชนและท้องถิ่น ตามโจทย์การพัฒนาที่มาจากวัตถุดิบในชุมชน หรือความต้องการแก้ปัญหาในชุมชน รวมถึงมี
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก และมีการต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น และแสดง
ความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของบริบทชุมชน/ท้องถิ่น
ผลผลิต
1) มีการนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างนวัตกรรมของชุมชน
และท้องถิ่นมาจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๒ เรื่อง
2) มีแนวทางในการส่งเสริมนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการสร้างงานและอาชีพของชุมชน
อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่
3) เกิ ด กลไกการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ โดยใช้
องค์ความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
4) ได้คู่มือองค์ความรู้การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์จริง
5) มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
6) ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ
(Impact) ในเชิงสังคม และ/หรือเชิงเศรษฐศาสตร์ (เช่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย)
ที่เกิดขึ้นกับประเทศ ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังจากการนาองค์ความรู้นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน เช่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ดีขึ้นอย่างไร), มีรายได้เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นเท่าไหร่), มีอาชีพใหม่และ/หรือ
อาชีพเสริมของชุมชนกี่อาชีพ อื่นๆ
4. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน
1) เป็นโครงการที่ต้องแสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการให้ทุนในประเด็นที่เปิดรับ ข้อ 3 ตามประกาศ
ฉบับนี้ (ข้อเสนอกิจ กรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้า งองค์ค วามรู้ (basic research) การวิจัยเชิง ทดลอง
(experimental research) วช. จะไม่พิจารณา)
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2) เป็ น โครงการที่ แสดงความชั ดเจนในการสร้ างกลไกการขับเคลื่ อนและการมี ส่ วนร่ วมในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยชุมชนมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการร่วมดาเนินการไปพร้อมกับนักวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น เช่น
ร่วมวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมสรรหาองค์ความรู้ที่มาแก้ปัญหา/พัฒนา มี ส่วน
ร่วมในการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และร่วมดาเนินการให้เกิดความยั่งยืน โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดง
หลักฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3) แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การมี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการน าองค์ ค วามรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4) งบประมาณในการดาเนินงานไม่เกิน ๑,0๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินงาน
5) ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันทาสัญญาฯ)
6) ข้ อ เสนอหรื อ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ เสนอนี้ ต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นข้ อ เสนอการวิ จั ย /กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ
ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่น
5. สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ผู้ประสานงาน : นายภาราดร ชัยฤกษ์, นางสาววีรวัลย์ แก้วบุญชู
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔

เอกสารแนบท้ายประกาศ
แผนงานวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่
รายละเอียดข้อกาหนด/เงื่อนไข
การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๕
การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดาริ
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม โดยมีหน้าที่สาคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและผลักดัน ให้เกิด
การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการ
จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนาไปถ่ายทอดขยายผล
เพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดทาโครงการ
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๕ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตาม
แนวทางพระราชดาริ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาองค์ความรู้ จากผลงานวิ จัยที่มีความพร้อมนาสู่ กระบวนการใช้
ประโยชน์ โดยการน้อมนาหลักการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริ ร่วมด้วยหลักการทรงงานและการผสมผสาน
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลผลิตการพัฒนาทักษะ
อาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิต อันส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง
ตามแนวพระราชดาริ)
กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
มิติ

องค์ความรู้จากการวิจยั
เทคโนโลยี นวัตกรรม

การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายสาธารณะ
การใช้ประโยชน์
เชิงความมั่นคง
การใช้ประโยชน์
เชิงชุมชน สังคม
การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง
ตามแนวทางพระราชดาริ

นโยบายสาคัญของ
รัฐบาล อาทิ BCG

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมของประเทศ
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม

บ่งชี้องค์ความรู้
เทคโนโลยี
นวัตกรรม

พัฒนาและกาหนด
รูปแบบ/กระบวนการ
นาส่งองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่
กลุ่มเป้าหมาย: ได้
output

ระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
การใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในแต่ละมิติ : เชิงชุมชน สังคม เชิงนโยบาย เชิงความมั่นคง และการพัฒนาชุมชน
พึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดาริ

ผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการจัดการ
ความรู้การวิจัยในภาพรวม

ผลการดาเนินงานและผลการ
ประเมินการใช้ประโยชน์ส่งกลับ
งานจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ
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การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่ วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/จัดการ
ความรู้ จากผลงานวิจั ยและนวัตกรรมที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว และมีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผลไปสู่ การใช้
ประโยชน์ โดยมีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ที่สาธารณชน หรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพื้นที่ระดับต่างๆ ทั้งนี้ การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัย
ใหม่ หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)
และเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามขอบเขตการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดาริ) วช. จึงขอเน้น
ย้าการจัดทาข้อเสนอกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑) มุ่งเน้นการนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมนาสู่กระบวนการใช้ ประโยชน์
โดยการน้อ มนาหลัก การพัฒ นาตามแนวพระราชดาริ และหลัก การทรงงานเป็น แนวทางในการพัฒ นา
โดยผสมผสานภูมิปัญญา และองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
๒) กิจกรรมที่ดาเนินงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีความ
พร้ อ มสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง ในการพั ฒ นาชุ ม ชน โดยต้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ หลั ก การพั ฒ นาตามแนว
พระราชดาริ และหลักการทรงงาน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ แสดงให้เห็นถึงการถอดองค์ความรู้จากการใช้
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริที่ประสบผลสาเร็จที่สามารถเป็นต้นแบบนาไปดาเนินการในพื้นที่อื่นๆ ได้ และ
มีผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งตนเองของชุมชนต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
๓) มีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน และ NGO ในการดาเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพื้นที่เป้าหมายในลักษณะเครือข่าย (cluster) เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ ขยายผลองค์ความรู้ เมื่อการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมประสบความสาเร็จ
๔) แสดงให้เห็นถึงวิธีการดาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน มีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ที่
ครบถ้วน นาสู่การสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างงาน สร้าง
อาชีพ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม สามารถส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้
อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
๕) มีการติดตามประเมินผลจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดาเนิน
กิจกรรม โดยผู้รับทุนต้องตอบแบบสอบถามที่ วช. ส่งให้ดาเนินการและผู้รับทุนต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่ ผู้ใช้ประโยชน์
องค์ความรู้จากการดาเนินโครงการ เพื่อ วช. จะได้ติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand Side) หลังเสร็จสิ้น
การดาเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว ๓-๕ ปี ตลอดจนสร้างต้นแบบ (Role Model) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) รวมถึงชุมชน สังคม ได้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การสร้างระบบการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
๓. ขอบข่ายการให้ทุน
สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการความรู้การวิจัย
เพื่อการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดาริ)
ใน ๓ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองด้วยการพัฒนาการเกษตรกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
หรื อ พระบรมราโชบาย น าสู่การใช้ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรม กสิกรรม ปศุสั ตว์ การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร หรือ กิจการอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดชุมชนพึ่งตนเองได้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตาบล ท้องถิ่น จังหวัด หรือ เครือข่าย
ชุมชนพึ่งตนเองที่เข้มแข็ง มีกลไกพัฒนาแบบครบวงจรต่อเนื่องและยั่งยืน

๓
๓.๒ การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองด้วยการสร้างอาชีพนอกภาคการเกษตร
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ รวมถึง
พระบรมราโชบายที่นาสู่การใช้ประโยชน์ในงานสร้างอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยการมี
งาน มีอาชีพ สร้างรายได้ และลดรายจ่าย
๓.๓ การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองด้วยการพัฒนาศักยภาพแหล่งน้า
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ และ
พระบรมราโชบายทีน่ าไปสู่การพึ่งตนเอง การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการฟื้นฟูแหล่ง
กักเก็บน้าหมุนเวียนชุมชนเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง รวมถึงการจัดการแหล่งน้าเพื่อการป้องกันอุทกภัย
๔. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน
๑) เป็นโครงการที่ต้องแสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
(การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดาริ) ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการให้ทุนในประเด็นที่เปิดรับ
ข้อ ๓ ตามประกาศฉบับนี้ โดยข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) การวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา
๒) การดาเนินงานต้องมีพื้นที่ ชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนและต้องตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน/พื้นที่อย่างชัดเจน รวมถึงมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และชุมชนในการ
เชื่อมโยงการนาองค์ความรู้ไปขยายผลที่ชัดเจน โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดงหลักฐานความต้องการใช้ประโยชน์
จากกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
๓) มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในการดาเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อให้มีความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ เช่น สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานสถาบันทางการศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น
๔) งบประมาณในการดาเนิ นงาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้วน) โดยต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินการ
๕) ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนฯ)
๖) ข้อ เสนอหรื อส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของข้อ เสนอนี้ต้ อ งไม่ อยู่ ใ นข้ อ เสนอการวิ จั ย /กิ จกรรมที่ ได้ รั บ
ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่น
๕. ผลผลิตของกิจกรรม
๑) การดาเนินงานต้องได้ผลผลิตตอบตัวชี้วัดที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และมีแผนในการพัฒนาไปสู่การความยั่งยืน
๒) มีกระบวนการ เทคโนโลยี เทคนิควิธี องค์ความรู้ คู่มือองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานที่มีความชัดเจน
นาไปใช้ประโยชน์และขยายผลได้ในพื้นที่ต่างๆ เกิดการส่งเสริมด้านรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนอย่างยั่งยืน
๓) ได้ผ ลผลิต /ผลลัพธ์ที่มี มาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของภาคเศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตระดับชุมชนเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนระดับประเทศ
๔) ได้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาพึ่งตนเองตามแนวพระราชดาริ

๔
๖. สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิมพรรณ กุลธารี, นางสาวณัฐนีย์ ทองประศรี
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔

