
 

 

 
แบบฟอร์มขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  (O2.9a พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายด้านสังคม พร้อมท้ังยกระดบั
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นความขัดแย้ง ความรุนแรง ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการภาครัฐ การแพทย์ สุขภาพและสาธารณสุข และความมั่นคงทุกมิติ) 

แผนงาน   
แผนงานย่อย  

๑. แผนงานย่อย การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
๑.๑ ประเด็น/กลุ่มเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง 

๑) ระบบการป้องกันประเทศและความมั่นคง รวมถึงระบบความปลอดภัยในสังคม 
๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
3) การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติเพ่ือความมั่นคงทางการเมือง 

๑.2 ประเด็น/กลุ่มเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 
1) ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร การตลาด  และการลดการใช้

เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร และเกษตรปลอดภัย 
2) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น 
๑.3 ประเด็น/กลุ่มเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนว
พระราชดำริ 

1) การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองด้วยการพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
และอัตลักษณ์ประจำถิ่นสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

2) การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ การบริหาร
จัดการ   พ้ืนที่ โคก หนอง นา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองด้วยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน       
เพ่ือการใช้ประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.4 ประเด็น/กลุ่มเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ 
1) การพัฒนาและจัดการพลังงานทดแทน 
2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศ เพ่ือลดมลภาวะ หรือลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก 
3) ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
4) การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสังคมสูงวัย 
 



๒ 
 

 ๑. เป้าหมาย 
- ประเทศมีระบบการจัดการความรู้การวิจัยและกระบวนการนำส่งองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 
- องค์ความรู ้ที ่พร้อมใช้ ผ่านกระบวนการจัดการความรู ้การวิจัย และความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน ถูกนำไปใช้ประโยชน์ เพื ่อการแก้ไขปัญหา/พัฒนาในพื้นที ่ ชุมชน สังคม หรือ
ระดับประเทศ 

- ศักยภาพของนักวิจัย นักบริหารงานวิจัย หรือนักวิชาการที่เพิ่มขึ้น ในด้านการจัดการความรู้การ
วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

- เกิดการส่งเสริมและผลักดันกิจกรรมนำส่งองค์ความรู ้และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับนโยบาย และสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ผลผลิต 
- ประชาชนได้รบัความรู้ในการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ 
- ชุดข้อมูลองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาของ

ประเทศ  
- เครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือที่มีส่วนร่วมในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

๓. กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
- กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

 ๔. ประเด็นมุ่งเน้น 
- การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง 
- การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 
- การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชดำริ 
- การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ 

๕. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน จะต้องเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการ

อุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยหัวหน้าโครงการต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) มีสัญชาติไทย และมีหลักฐานการทำงานม่ันคง มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการ
ทำงานด้านการจัดการความรู้ 

๒) มีศักยภาพ ความพร้อม ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดการความรู้การวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมีทีมงานที่เชี ่ยวชาญด้านการจัดการความรู้การวิจัย โดยเสนอรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมประวัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถบริหารจัดการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมทั้งสามารถ
ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช. และ ไม่เป็นผู้
ติดค้างการส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก วช. 



๓ 
 

๕) สามารถให้ข้อมูล เอกสารเพิ่มเติม หรือร่วมชี้แจงผลการทำกิจกรรม หรือนำเสนอองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี ในการประชุม/สัมมนา ที่เก่ียวข้องตามที่ วช. ร้องขอ 

๖) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุน
สังกัดอยู่ต้องให้ความเห็นชอบ และรับรองการดำเนินงาน 

๗) การดำเนินงานต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
๘) กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 

๖. เงื่อนไขการรับข้อเสนอโครงการ/แผนงาน  
 เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

๗. ระยะเวลาการสนับสนุน/ งบประมาณ 
     12 เดือน / ไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน 
ข้อมลูด้านวิชาการ ฝ่าย ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย  

กอง ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

   โทรศัพท์หมายเลข 0-2561-2445  ต่อ  515 , 517 , 518 , 519 , 524 
   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์KM@nrct.go.th 
   ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/ กลุ่มเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการ
ใช้ประโยชน์เชิงความม่ันคง 

๑) นางสาวนิราภรณ์  ขันตี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒) นางสาวกวิสรา  นาพุทรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/ กลุ่มเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการ
ใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 

๑) นายภาราดร ชัยฤกษ์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒) นางสาววีรวัลย์  แก้วบุญชู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/ กลุ่มเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการ
พัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ 

๑) นางสาวพิมพรรณ กุลธารี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒) นางสาวณัฐนีย์ ทองประศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/ กลุ่มเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการ
ใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ 

๑) นายวิทยา  จั่วสันเทียะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒) นายอภิสิทธิ์  สงฆรักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 

  


