
การช้ีแจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนทนุวิจัยเพ่ือการพัฒนาระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2566

“ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน”

กรอบการวิจัย

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้และกระจาย
รายได้สู่ชุมชนท้องถ่ิน”



เป้าหมายของแผนงาน

“ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน”

ตัวช้ีวัดของแผนงาน

เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่ น และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่ น 
โ ด ย เ ฉพา ะอย่ า ง ยิ่ ง เ ศ ร ษฐกิ จ ฐ าน ร าก แ ล ะ ชุ ม ชนน วั ตก รรม  เ พ่ื อ ลดคว าม เ ห ลื่ อ ม ล ้ า 
รวมทั้งการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

▪ เกิดนวัตกรชุมชน 1,000 คน/ปี

▪ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนา พ่ึงตนเอง
และจัดการตนเอง จ านวน 500 ต าบล/ปี

▪ นวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น แล้วใช้ยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหาส าคัญให้กับชุมชนได้้ 
จ านวน 50 นวัตกรรม

▪ อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 15 จากการพัฒนาชุมชนด้วย
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
สามารถแก้ไขปัญหา ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

P11 (S 2) ขจัดความยากจนและลดความเหล่ือมล้า 
โดยการเพ่ิมโอกาส และยกระดับการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ี

การเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่

ชุมชนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี2 (S2)

“ชุมชนนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”



เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น เพ่ือลดความเหล่ือมล ้า 
รวมทัง้การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สร้างความสมดุลระหว่างสังคมชนบทหรือ
สังคมเมือง

รับการเปลี่ยนแปลงจาก Technology 
disruption 

STRATEGY

01

03

02

ชุมชนท้องถ่ินจ าเป็นต้อง

เร่งยกระดับการเรียนรู้

ก้าวทันและใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้

เตรียมระบบภูมิคุ้มกัน
และการบริหารจัดการความเส่ียง

ท างานในระดับชุมชนและต าบลเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
(Target sector)

- เป็นหน่วยพ้ืนท่ีระดับเล็กของสังคมท่ีมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
- สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานตามภารกิจท่ีมีหน่วยย่อยอยู่ในพ้ืนท่ีได้ 
- มีโอกาสสร้าง Critical mass ในระดับรากฐานของประเทศ 

สังคมฐานความรู้



Body of Knowledge

ผลส าเร็จจากงานชุมชนนวัตกรรมปี 63-65(3 ปี)

ปี 2563

Power BI

ปี 2564

Innovation Libraryชุดประสานงาน

ปี 2565

App. Technology

Cluster accelerator
- 2563 = 24 ชุดโครงการ
- 2564 = 15 ชุดโครงการ
- 2565 = 18 ชุดโครงการ

Stock 
Knowledge/Technology/

Innovation 

Stock 
Knowledge/Technology/

Innovation 

Stock 
Knowledge/Technology/

Innovation 

- Knowledge Hub
- Knowledge Transfer

ชุดความรู้เพ่ือขยายผล (repeatable)

+ +

นิยามศัพท/์ระดับนวตักร

การสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
KM ของงานปี 2563 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/การสร้างการ

รับรู้ในวงกว้าง

LIP และนวัตกร LIP และนวัตกร LIP และนวัตกร

753 ต าบล

Eco-system 

ชุมชนนวัตกรรม

3,476 นวัตกรชุมชน >860 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีพร้อมใช้

ด้วยกลไกการด าเนินงานตามกรอบงานวิจัยของแต่ละ

มหาวิทยาลัย...
อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากและมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10-20 

งบวิจัย บพท. = ~157 ล้าน งบวิจัย บพท.  = ~70 ล้าน งบวิจัย บพท. = ~80 ล้าน



กรอบการวจิยั “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน” ประจ าปี 2566



กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความส าคัญ

การยกระดับความสามารถของชุมชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้โดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ซ่ึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน 

1) สร้างนวัตกรชุมชนท่ีมีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอด

ความรู้ไปสู่ผู้อ่ืนได้ รวมทัง้สามารถเป็นแกนน าในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่าง

ต่อเนื่องและย่ังยืน

2) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่ส าคัญใน

พื้นที่ผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform

3) สร้าง Learning and Innovation Platform  เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างย่ังยืน

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นภาพใหญ่ของสถานการณ์ปัญหาและบริบทพ้ืนท่ีระดับต าบลในมิติท่ีเลือกท าวิจัย (มิติอาชีพ/เศรษฐกิจ หรือมิติสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต) โดยต้องแสดงให้
เห็น Baseline Data ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีแผนในการท างานท่ีสะท้อนให้เห็นว่าการทดลองหรือน าร่อง ในบางชุมชนหมู่บ้านหรือบางกลุ่มอาชีพ จะส่งผลต่อการยกระดับการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต
ของคนท้ังต าบลได้อย่างไร

***ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต้องท าทัง้ 3 โจทย์ และมีพื้นที่เป้าหมายระดับต าบลไม่น้อยกว่า 10 ต าบลต่อโครงการ และใน 1 ต าบลจะต้องมีนวัตกรชุมชนอย่าง
น้อยต าบลละ 5 คน โดยในข้อเสนอชุดโครงการวิจัยจะต้องระบุรายช่ือตัวแทนนวัตกรชุมชนอย่างน้อยต าบลละ 1 คน



กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน”

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

1. ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั/นักวิจัย ที่สนใจ

2. สถาบัน/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้นสังกัดหัวหน้าโครงการจะต้องมีท่ีตัง้หรือ
พื้นท่ีบริการอยู่ในจังหวัดเป้าหมายของการด าเนินงานวิจัย 
หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพ้ืนที่เป้าหมายตอ้งมีการมีสว่นร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านัน้

3. กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนบัสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม เพ่ือให้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 
2563

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้และกระจาย
รายได้สู่ชุมชนท้องถ่ิน”

ทั้งนี ้ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย ส ำหรับโครงกำรที่ได้รับทุนภำยใต้แผนงำน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน” ประจ าปี

งบประมาณ 2565 ซ่ึงอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร



กรอบงบประมาณและระยะเวลา
“ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน” ประจ าปี 2566

1. การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนทนุวิจัย 

2,000,000 – 3,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย 
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวช้ีวัดของชุดโครงการวิจัย

2. ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย 1 ปี (12 เดือน)

3. ชุดโครงการวิจัย หมายถึง ชุดโครงการที่ประกอบด้วยโครงการย่อยตัง้แต่ 2 โครงการขึ้นไป 

และโครงการย่อยมีความเช่ือมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายของชุดโครงการวิจัย 

รวมทัง้การบูรณาการระหว่างโครงการย่อย (ไม่รับพิจารณาโครงการเดี่ยว)



กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน”

เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal)
Step 1

Step 4

Step 3

9 พฤศจิกายน 2565 - 12 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ประกาศผลการพิจารณาเบือ้งต้น มกราคม 2566

Step 2

สถาบันกดรับรอง 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.

Step 5

กระบวนการพิจารณาโดยละเอียด
เชิญนักวิจัยเข้าร่วมน าเสนอรายละเอียดโครงการ แบบ dialogue forum

ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด

กุมภาพันธ ์2566

กระบวนการออกสัญญาStep 6
เริ่มสัญญาโครงการวิจัย ระยะ 1 ปี 1 มีนาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ ์2567

กุมภาพันธ ์2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รูปแบบ Online
เพ่ือพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่มคีุณภาพและสมบูรณ์ตรงเป้าหมาย

ปรับแก้ข้อเสนอชุดโครงการเพื่อจัดท า TOR

สิ้นเดือนพฤศจิกายน
ถึงต้นเดือนธันวาคม 2565

กระบวนการพิจารณาเบื้องต้น



Question & 
Answer


