
๑ 

ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม  
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าป ี๒๕๖๔ 

(การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) 
------------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม โดยมีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน วช. ได้มุ่งเน้นการ
สนับสนุนให้เกิดการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการน าไปถ่ายทอดขยายผลเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดท าโครงการทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์เชิง
ชุมชน สังคม การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิ งชุมชน สังคม ประจ าปี 
2564 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากผลการวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชน และสังคม ในการปรับปรุง
โครงสร้างต้นทุนการผลิต การพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมรายได้ น าไปสู่การยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม 

๒. ขอบข่ายการให้ทุน 
โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยนี้จะต้องเป็นกิจกรรมที่แสดง

ให้เห็นถึงกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ที่มีควำมพร้อมสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยน ำองค์ควำมรู้ที่ได้นั้นไปส่งเสริม และขยำยผลให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุมชน สังคม ให้
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ตลอดห่วงโซ่กำร
ผลิตสำมำรถสร้ำงรำยได้ ลดต้นทุนในกำรผลิต หรือพัฒนำชุมชน สังคม หรือพัฒนำต่อยอดไปสู่เชิงพำณิชย์หรือ
อุตสำหกรรมได้  โดยมีตั วชี้ วัดผลส ำเร็จของกิจกรรมที่ ชัด เจน  มีกลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ มีควำมพร้อมและ 
องค์ควำมรู้เป็นควำมต้องกำรจำกพ้ืนที่ชุมชน สังคม และเมื่อกลุ่มเป้ำหมำยน ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์
แล้วก่อให้ เกิดผลกระทบ (Impact) สูงต่อพ้ืนที่ชุมชน สังคม ในเชิงสังคม และในเชิงเศรษฐศำสตร์ โดยใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ นี้ วช. จะให้กำรสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือ
กำรใช้ประโยชน์ใน ๒ ประเด็น ได้แก่  

    เป้าหมาย 
๑. เพ่ือน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตร

มำบริหำรจัดกำรและขยำยผลแก่กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรให้มีมูลค่ำเพ่ิม ทั้งในด้ำน
โภชนำกำร ควำมปลอดภัย และได้มำตรฐำนส ำหรับผู้บริโภค และน ำไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ 

2.1 ด้านการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร

/๒. เพ่ือน ำองค์ควำมรู้... 



๒ 

๒. เพ่ือน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
มำบริหำรจัดกำรและขยำยผลแก่กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งใน
ด้ำนโภชนำกำร ควำมปลอดภัย และได้มำตรฐำนส ำหรับผู้บริโภค และน ำไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ 

๓. เพ่ือสร้ำงอำชีพ รำยได้ และพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกในชุมชน สังคม 
กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล 

๑. กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือให้มีกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน 
กำรพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรให้มีมูลค่ำเพ่ิมต่อหน่วยโภชนำกำร ควำมปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ได้มำตรฐำนส ำหรับผู้บริโภค และ/หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และน ำไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์  
ด้วยหลักกำรปฏิบัติทำงเกษตรที่ดี และมำตรกำรในกำรจูงใจ 

๒. บริหำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยและนวัตกรรมสู่กำรใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำหรือ
ผลิตภัณฑ์ของกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพทำงโภชนำกำร ควำมปลอดภัย 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มำตรฐำนส ำหรับผู้บริโภค และ/หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และน ำไปสู่
กำรผลิตเชิงพำณิชย์  

๓. ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำกลไกในกำรปรับปรุงกฎหมำยให้
ทันสมัย เช่น กฎหมำยด้ำนอำหำร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร รวมทั้งระบบมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

๔. กำรแปรรูปและพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรส ำหรับกลุ่มวัย เช่น ผู้สูงอำยุ เด็ก ทำรก มำรดำ
ให้นมบุตร หรือผู้ป่วย ให้ได้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยใช้องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย 

 ๕. กำรน ำวัสดุอำหำรที่เหลือ (By product) จำกกระบวนกำรผลิตอำหำรมำใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้มำตรฐำนส ำหรับผู้บริโภค และ/หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
โดยใช้องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย 

๖. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรตำมฤดูกำลเพ่ือแก้ปัญหำผลผลิตล้นตลำดให้ได้มำตรฐำน
ส ำหรับผู้บริโภค และ/หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยใช้องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย 

๗. ต้องแสดงควำมชัดเจนในกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ที่สำธำรณชน หรือกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำใจ เข้ำถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
(ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
research) วช. จะไม่พิจารณา) 

๘. กำรจัดกำรควำมรู้และขยำยผลต้องมีพ้ืนที่เป้ำหมำย (ชุมชน กลุ่มวิสำหกิจ เครือข่ำย) 
ที่ชัดเจน มีศักยภำพที่จะส่งเสริมและพัฒนำไปสู่กำรเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนส ำหรับผู้บริโภค และ/หรือ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

๙. กำรจัดกำรควำมรู้และขยำยผลต้องมีประโยชน์ต่อพ้ืนที่  และกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถ
สนองตอบนโยบำยรัฐบำลในกำรพัฒนำ แก้ปัญหำ สร้ำงรำยได้ หรือเป็นทำงเลือกให้แก่ชุมชน สังคม  

๑๐. มีหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน เข้ำร่วมในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้และขยำยผลใน
พื้นที่เป้ำหมำย เพื่อให้มีควำมยั่งยืนในกำรใช้ประโยชน์ เช่น กรมกำรพัฒนำชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
กรมวิชำกำรเกษตร จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภำเกษตรกรจังหวัด ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่ เป็นต้น 

๑๑. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูป
และพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรโดยชุมชนมีส่วนร่วม จะต้องเป็นกำรร่วมด ำเนินกำรไปพร้อมกับนักวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น 
เช่น ร่วมวิเครำะห์ควำมต้องกำรของพ้ืนที่ ร่วมวิเครำะห์ปัญหำ ร่วมสรรหำองค์ควำมรู้ที่มำแก้ปัญหำ/พัฒนำ มีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรควำมรู้ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ และร่วมด ำเนินกำรให้เกิดควำมยั่งยืน เป็นต้น 

/๑๒. มีระบบ... 



๓ 
 

  ๑๒.  มีระบบการติดตามประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓. ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน

จากแหล่งทุนอ่ืน 

ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล 
๑. การจัดการความรู้และขยายผลการพัฒนาผลผลิตการเกษตร (การแปรรูป การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์) ให้แก่ ชุมชน หรือกลุ่มวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้
มาตรฐานส าหรับผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยใช้  
องค์ความรู้จากการวิจัย  

 ๒. งบประมาณในการด าเนินงานไม่เกิน ๑,0๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยต้องมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการด าเนินงาน 

 ๓. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันท าสัญญาฯ) 

ผลผลิต  
 ๑. มีกำรน ำผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรแปรรูปและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรมำจัดกำรควำมรู้

เพ่ือใช้ประโยชน์อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง 
 ๒. ได้ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร ควำมปลอดภัย และได้มำตรฐำนส ำหรับ

ผู้บริโภค และ/หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และน ำไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ 
 ๓. ได้คู่มือองค์ควำมรู้กำรพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์จริง 
 ๔. ได้กลไกกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงครบวงจร 

๕. มีคณะกรรมกำรในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม   
 ๖. ต้องแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงตั้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ 

(Impact) ในเชิงสังคม และ/หรือเชิงเศรษฐศำสตร์ (สร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้นให้ประชำชนในพ้ืนที่เป้ำหมำย หรือกลุ่ม
วิสำหกิจ) ที่เกิดขึ้นกับประเทศ ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้ำหมำย ภำยหลังจำกกำรน ำองค์ควำมรู้นั้นๆ ไปใช้
ประโยชน์ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน เช่น มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ดีขึ้นอย่ำงไร), มีรำยได้เพ่ิมขึ้น (เพ่ิมขึ้นเท่ำไหร่),  
มีอำชีพใหม่และ/หรืออำชีพเสริมของชุมชนกี่อำชีพ อ่ืนๆ   

 
 
     

              เป้าหมาย 
๑. เพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำทุนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น น ำสู่กำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรทำงวัฒนธรรมโดยใช้ทุนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในกำรสร้ำง
ควำมเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สู่กำรยกระดับคุณภำพชีวิตด้วยทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนอย่ำงยั่งยืน  

2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่ผ่านกลไกการสนับสนุนการจัดท าแผนที่วัฒนธรรมและพ้ืนที่วัฒนธรรมด้วยวิจัยและนวัตกรรม 

3. เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนทุนทางวัฒนธรรม น าไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน 
รวมทั้งกำรพัฒนำและต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

 กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล 
 ๑. กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำทุนทำงวัฒนธรรมของ

ชุมชนร่วมกับสถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่ 

2.2 ด้านการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
 

/๒. กำรใช้องค์ควำมรู้... 
 



๔ 
 

๒. กำรใช้องค์ควำมรู้กำรวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนใน
สำขำต่ำงๆ ได้แก่  

2.1) วรรณกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน ศิลปะการแสดง ดนตรี การแสดง การร้องเพลงพ้ืนบ้าน 
2.2) การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน อาหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงาน

ช่างฝีมือที่แสดงอัตลักษณ์สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ในประเด็นเรื่อง ผ้าและผลิตภัณฑ์ 
เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องไม้ เครื่องหนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพ้ืนบ้าน 

2.3) งานเทศกาล การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบน
หนทางของมงคลวิธี น าไปสู่สังคมแห่งสันติสุข แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้นๆ 

3. ต้องแสดงควำมชัดเจนในกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ที่สำธำรณชน หรือกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำใจ เข้ำถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
มีเครื่องมือหรือกลไกในการยกระดับงานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

4. การจัดการความรู้และขยายผลต้องมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่เป้าหมายที่ชัดเจน 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา แก้ปัญหา สร้างรายได้ หรือเป็นทางเลือก
ให้แก่ชุมชน สังคม  

5. เป็นองค์ความรู้ที่มีระดับเทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับทุนทำง
วัฒนธรรมชุมชน เพ่ือการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

6. มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในการด าเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพ้ืนที่
เป้าหมาย เพ่ือให้มีความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ เช่น หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกรจังหวัด มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
เป็นต้น 

 ๗. ต้องแสดงควำมชัดเจนในกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ที่สำธำรณชน หรือกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำใจ เข้ำถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
(ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
research) วช. จะไม่พิจารณา) 

 8. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย จะต้องเป็นการร่วมด าเนินการไปพร้อมกับนักวิจัยตั้งแต่
เริ่มต้น เช่น ร่วมวิเคราะห์ความต้องการของพ้ืนที่ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ และร่วมด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน เป็นต้น 

 9. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการน าผลการวิจัย และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
  10.  มีระบบการติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 11. ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
จากแหล่งทุนอ่ืน 

ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล 
 ๑. กำรจัดกำรควำมรู้และขยำยผลให้เกิดกำรพัฒนำทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่

ผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงวัฒนธรรม กำรจัดท ำแผนที่วัฒนธรรมและพ้ืนที่วัฒนธรรมด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ ภูมิภำค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ต ำบล อ ำเภอ หมู่บ้ำน 

 ๒. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ๑๒ เดือน (นับจำกวันท ำสัญญำฯ) 
๓. งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) โดยต้องมี

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำน 

/ผลผลิต... 
 



๕ 

ผลผลิต 
๑. มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เหมำะสมในกำรพัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม

ชุมชนมำจัดกำรควำมรู้เพื่อใช้ประโยชน์อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง 
๒. งำนทุนทำงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ น ำสู่กำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน  
๓. เกิดกลไกกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โดยใช้ทุน

ทำงวัฒนธรรมชุมชนแบบกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
๔. ได้คู ่มือองค์ควำมรู ้กำรบริหำรจัดกำรทุนทำงวัฒนธรรมของชุมชนที ่สำมำรถน ำไปใช้

ประโยชน์จริง 
๕. มีคณะกรรมกำรในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
๖. ต้องแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงตั้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ 

(Impact) ในเชิงสังคม และ/หรือเชิงเศรษฐศำสตร์ (เช่น สร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้นให้ประชำชนในพ้ืนที่เป้ำหมำย) ที่เกิด
ขึ้นกับประเทศ ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้ำหมำย ภำยหลังจำกกำรน ำองค์ควำมรู้นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ให้เห็นได้
อย่ำงชัดเจน เช่น มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ดีขึ้นอย่ำงไร), มีรำยได้เพ่ิมขึ้น (เพ่ิมขึ้นเท่ำไหร่), มีอำชีพใหม่และ/หรือ
อำชีพเสริมของชุมชนกี่อำชีพ อ่ืนๆ   

๓.  คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน 
ผู้มีสิทธิขอรับกำรสนับสนุน จะต้องเป็นบุคลำกรในสังกัดหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำร

อุดมศึกษำของรัฐ/เอกชน สมำคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำก ำไร โดยหัวหน้ำโครงกำรต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. มีสัญชำติไทย และมีหลักฐำนกำรท ำงำนมั่นคง มีประสบกำรณ์และผลงำนเป็นที่ประจักษ์ใน
กำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

๒. มีศักยภำพ ควำมพร้อม ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรควำมรู้ในเทคโนโลยี
นั้นๆ พร้อมทั้งมีทีมงำนที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเสนอรำยชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมประวัติและ          
ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรด ำเนินงำนได้ตลอดระยะเวลำของโครงกำร รวมทั้ง
สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจำก วช. และ ไม่เป็นผู้
ติดค้ำงกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำก วช. 

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

๖. ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดี หรือเทียบเท่ำของภำครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุน
สังกัดอยู่ต้องให้ควำมเห็นชอบ และรับรองกำรด ำเนินงำน 

๗. กำรด ำเนินงำนต้องเป็นไปตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช. 
๘. กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 

๔.  การพิจารณาข้อเสนอ 
4.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่ด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย

แห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIIS) (เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th) 
ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุในข้อเสนอกิจกรรมฯ และมีการยืนยันการส่งข้อเสนอที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

/4.๒ วช. จะพิจำรณำ.... 

http://www.nrms.go.th/


๖ 

4.2 วช. จะพิจารณาข้อเสนอตามแนวทางท่ี วช. กำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบ
ทางวิชาการของ วช.  

4.3 วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของนักวิจัยโดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การควบคุมการดำเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงาน (กรณีท่ีเคยได้รับทุนจาก วช.) 

๔.4 วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาท่ี วช. กำหนด 
4.5 ผลการพิจารณาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด 
๔.๖ สำหรับโครงการท่ีผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรรงบประมาณต้องดำเนินการตอบ

แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ถ่ายทอดผลงานวิจัย (Supply side) เพื่อประเมินผลโครงการ ท้ังก่อนและ
หลังดำเนินโครงการ 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอำนวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุง/
เพิ่มเติม ข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้เป็น
ปัจจุบัน 

๕.  การส่งข้อเสนอ 
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอท่ีเว็บไซต์ nriis.go.th โดยเลือกประเภทของทุนสนับสนุนการจัดการความรู้ ท่ี

ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอให้สมบูรณ์ (สถานะ 
“ข้อเสนอท่ีส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลด 
“คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย” ได้ท่ี URL http://nriis.go.th/Manual.aspx 

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
• ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์หมายเลย ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, 611, 612
• ข้อมูลรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗,

๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔

๖.  การแจ้งผลการพิจารณา 
ผลการจัดสรรทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วช. จะประกาศผลการพิจารณาให้นักวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา

เบ้ืองต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ nriis.go.th 

หมายเหตุ นักวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาต้องให้ความร่วมมือการตอบแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ถ่ายทอด
ผลงานวิจัย (Supply side) ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ท้ังก่อนและหลังดำเนิน
โครงการ 

     ประกาศ ณ วันท่ี      พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

        (นางสาววิภารัตน์  ดีอ่อง)    
        รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

     รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

http://www.nriis.go.th/
http://nriis.go.th/Manual.aspx
http://www.nriis.go.th/



