๑

เอกสารแนบท้ายประกาศ

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
จัดทาโครงการจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 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
ชุมชนพึง่ ตนเองตามแนวทางพระราชดาริ

ผลการติดตามประเมินผลการใช้
ประโยชน์จากการจัดการความรู้การวิจัย
ในภาพรวม

ผลการดาเนินงานและผล
การประเมินการใช้
ประโยชน์ส่งกลับงาน
จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ

๒
การจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่ วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่มีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผลไปสู่
การใช้ประโยชน์ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยมีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ที่สาธารณชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพื้นที่
ระดับต่างๆ ทั้งนี้ การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัยใหม่หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic
research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) และเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
ขอบเขตการดาเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. จึงขอเน้นย้าการดาเนิน
กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑) มุ่งเน้นการนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มี ความพร้อมนาสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ เพื่อการ
พัฒนาเชิงชุมชน และสังคม ในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนการผลิต การพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมรายได้
นาไปสู่การยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม
๒) กิจกรรมที่ดาเนินงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ความพร้อม มีประโยชน์ต่อพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการส่งเสริม และขยายผล
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) เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ องค์ความรู้การวิจัยและ
นวัตกรรม
๓. ขอบข่ายการให้ทุน
สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการความรู้
การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร และการตลาด
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
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 เนื้อเทียมจากพืช อาหารจากวัตถุดิบใหม่ๆ เช่น
แมลง สาหร่าย เห็ด รา
7) การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรอัจฉริยะ
8) การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร
และผลผลิตทางการเกษตรสู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
9) การจัดการความรู้และขยายผลต้องมีพื้นที่เป้าหมาย (ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ เครือข่าย) ที่ชัดเจน มี
ศักยภาพที่จะส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไ ด้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค 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
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๓.๒ การส่งเสริมนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
1) การส่งเสริ มนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่นทางด้านศิล ปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ธ รรมชาติ สมุนไพร สปา สินค้าบริการ การคิดสร้างสรรค์ด้าน
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) ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ
(Impact) ในเชิงสังคม และ/หรือเชิงเศรษฐศาสตร์ (เช่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย)
ที่เกิดขึ้นกับประเทศ ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังจากการนาองค์ความรู้นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ให้ เห็น
ได้อย่างชัดเจน เช่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ดีขึ้นอย่างไร), มีรายได้เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นเท่าไหร่), มีอาชีพใหม่และ/หรือ
อาชีพเสริมของชุมชนกี่อาชีพ อื่นๆ
4. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน
1) เป็นโครงการที่ต้องแสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้ก ารวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการให้ทุนในประเด็นที่เปิดรับ ข้อ 3 ตามประกาศ
ฉบับนี้ (ข้อเสนอกิจ กรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้า งองค์ค วามรู้ (basic research) การวิจัยเชิง ทดลอง
(experimental research) วช. จะไม่พจิ ารณา)
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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

