เอกสารแนบท้ายประกาศ

๑

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

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 ารวิจั ยและกระบวนการที่ มี
ความพร้ อม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้จริง โดยกระบวนการนาส่ งองค์ความรู้ส ามารถใช้กระบวนการ
เผยแพร่ ขยายผล ถ่ายทอด หรือมีรูปแบบการส่งต่อให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงของประเทศและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
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 เพื่อนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความ
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
กระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงและครอบงาเพื่อให้การอานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขั้น
พื้นฐานให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รู้สิทธิ 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 บ การเปลี่ 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) มี ร 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

