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

