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(สาเนา)
ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๓
(การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)
-----------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีหน้าทีส่ าคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด
การน าผลงานวิ จั ย และนวัต กรรมไปใช้ ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ อย่ า งเป็ น รู ปธรรม ด้ ว ยการสนับ สนุ น ให้ เ กิ ดการน า
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนาไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ห น่ว ยงานในระบบวิจัยส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาองค์ความรู้ จากผลการวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนการผลิต การพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมรายได้ นาไปสู่การยกระดับรายได้ คุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ขอบข่ายการให้ทุน
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนี้จะต้องเป็น กิจกรรมที่แสดง
ให้ เห็ นถึงการจัดการความรู้ จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีความพร้อม
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยนาองค์ความรู้ที่ได้นั้น ไปส่งเสริม และขยายผลให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ให้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต
สามารถสร้างรายได้ ลดต้นทุนในการผลิต หรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้
โดยมีตัวชี้วัดผลสาเร็จของกิจกรรมที่ชัดเจน มีกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม และเมื่อกลุ่มเป้าหมายนาองค์ความรู้
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์แล้ว ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) สูงต่อพื้นที่ ชุมชน สังคม ในเชิงสังคม และในเชิง
เศรษฐศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ วช. จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับ กรอบการวิจัย
และการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ใน ๒ ประเด็น ได้แก่
๑) ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีการบริหารจัดการความรู้และการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
สู่ความยั่งยืน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สร้างสมดุลระหว่างการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
กับการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ช่วยลดความเหลื่อมล้า กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยอาศัย
กลไกประชารั ฐ และไทยนิย มยั่งยืน รวมทั้งการจัดการความรู้เชิงบูรณาการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของการท่องเที่ยวของประเทศไทย
๒. เพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลงานวิ จั ย เพื่ อ สร้ างรายได้ด้ า นการท่อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น ให้
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

๒
กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล
๑. การบู ร ณาการผลการวิ จั ย ไปสู่ ก ารส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม และ/หรื อ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ตาบล อาเภอ หมู่บ้าน ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหาร
จัดการ (Community-based Tourism)
๒. การเชื่อมโยงวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวในภูมิภาค กลุ่มจังหวัด หรือภายในจังหวัด
๓. มีการบูร ณาการร่ว มกับ ศาสตร์อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ การพัฒ นาอุต สาหกรรมท่องเที่ย ว
เชิงบูรณาการ
๔. มีเครื่องมือหรือกลไกในการจัดหรือปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เพื่อลดอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
๕. ต้องแสดงความชัดเจนในการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ ว เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ที่สาธารณชน หรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ข้อเสนอ
กิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)
วช. จะไม่พิจารณา)
๖. การจัดการความรู้ และขยายผลต้องมีพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน มีศักยภาพที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
๗. การจั ด การความรู้ แ ละขยายผลต้ อ งมี ป ระโยชน์ ต่ อ พื้ น ที่ และกลุ่ ม เป้ า หมาย สามารถ
สนองตอบนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา แก้ปัญหา สร้างรายได้ หรือเป็นทางเลือกให้แก่ชุมชน สังคม
๘. เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ/หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
๙. มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในการดาเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพื้ นที่
เป้ าหมาย เพื่อให้ มีความยั่ งยื น ในการใช้ประโยชน์ เช่น หน่ว ยงานในสั งกัด กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬ า
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กรมวิ ช าการเกษตร จั ง หวั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สภาเกษตรกรจังหวัด มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เป็นต้น
๑๐. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย จะต้องเป็นการร่วมดาเนินการไปพร้อมกับนักวิจัย ตั้งแต่
เริ่มต้น เช่น ร่วมวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมสรรหาองค์ความรู้ที่มาแก้ปัญหา มีส่วน
ร่วมในการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และร่วมดาเนินการให้เกิดความยั่งยืน เป็นต้น
๑๑. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
๑๒. สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติของการลด
ความเหลื่อมล้า กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือชุมชนได้
๑๓. มีระบบการติดตามประเมินผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔. ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
จากแหล่งทุนอื่น
ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล
๑. การจัดการความรู้และขยายผลให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ/หรือการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ในภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ตาบล อาเภอ หมู่บ้าน
๒. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันทาสัญญาฯ)
๓. งบประมาณในการดาเนินงานไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยต้องมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินงาน

๓
ผลผลิต
๑. มีการนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวมาจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๒. เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ/หรือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทย และ/หรือต่างประเทศได้
๓. เกิ ด กลไกการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วแบบครบวงจรของพื้ น ที่ เ ป้ า หมายโดยเน้ น
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. ได้คู่มือองค์ความรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อนาไปใช้ประโยชน์จริง
๕. มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
๖. ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ
(Impact) ในเชิงสังคม และ/หรือเชิงเศรษฐศาสตร์ (เช่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่เป้ าหมาย) ที่เกิด
ขึ้นกับประเทศ ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังจากการนาองค์ความรู้นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ให้เห็นได้
อย่างชัดเจน เช่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ดีขึ้นอย่างไร), มีรายได้เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นเท่าไหร่), มีอาชีพใหม่และ/หรือ
อาชีพเสริมของชุมชนกี่อาชีพ อื่นๆ
๒) ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรมาจัดการความรู้และขยายผล
แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน
สาหรับผู้บริโภค และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
๒. เพื่อนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาจัดการความรู้และขยายผล
แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค
และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
๓. เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน สังคม
กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล
๑. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อให้มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค
และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน (มผช.) และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ด้วยหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี
และมาตรการในการจูงใจ
๒. บริ ห ารจั ดการความรู้การวิจัยสู่ การใช้ประโยชน์ผ ลงานวิจัย เพื่อ การแปรรูปผลผลิ ตทาง
การเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐาน
สาหรับผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
๓. ใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลงานวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นากลไกในการปรั บ ปรุง กฎหมายให้ ทั น สมั ย เช่ น
กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้ง ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๔
๔. การแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสาหรับกลุ่มวัย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ทารก มารดา
ให้นมบุตร หรือผู้ป่วย ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย
๕. การนาวัสดุอาหารที่เหลือ (By product) จากกระบวนการผลิตอาหารมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย
๖. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดให้ได้มาตรฐาน
สาหรับผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย
๗. ต้องแสดงความชัดเจนในการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ที่สาธารณชน หรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ข้อเสนอ
กิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)
วช. จะไม่พิจารณา)
๘. การจั ด การความรู้ แ ละขยายผลต้ อ งมี พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย (ชุ ม ชน กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ เครื อ ข่ า ย)
ที่ชัดเจน มีศักยภาพที่จะส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การเป็น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และ/หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
๙. การจั ด การความรู้ แ ละขยายผลต้ อ งมี ป ระโยชน์ ต่ อ พื้ น ที่ และกลุ่ ม เป้ า หมาย สามารถ
สนองตอบนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา แก้ปัญหา สร้างรายได้ หรือเป็นทางเลือกให้แก่ชุมชน สังคม
๑๐. เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถสร้าง
รายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
๑๑. มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในการดาเนินงานจัดการความรู้และขยายผลใน
พื้น ที่เ ป้าหมาย เพื่อให้มีความยั่งยืน ในการใช้ประโยชน์ เช่น กรมการพัฒ นาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เป็นต้น
๑๒. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย จะต้องเป็นการร่วมดาเนินการไปพร้อมกับนักวิจัย ตั้งแต่
เริ่มต้น เช่น ร่วมวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมสรรหาองค์ความรู้ที่มาแก้ปัญหา/
พัฒนา มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และร่วมดาเนินการให้เกิดความยั่งยืน เป็นต้น
๑๓. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม
๑๔. สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนของการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในมิติ
ของการสร้างรายได้ การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้
๑๕. มีระบบการติดตามประเมินผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๖. ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
จากแหล่งทุนอื่น
ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล
๑. การจั ด การความรู้ แ ละขยายผลการพั ฒ นาผลผลิ ต การเกษตร (การแปรรู ป การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์) ให้แก่ชุมชน หรือกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้
มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยใช้องค์
ความรู้จากการวิจัย

๕
๒. งบประมาณในการดาเนินงานไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยต้องมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินงาน
๓. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันทาสัญญาฯ)
ทั้งนี้ ข้อ ๒. และ ๓. ให้ผู้เสนอพิจารณางบประมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยที่คณะทางานฯ จะพิจารณา
ตัดสินอีกครั้งหนึ่ง
ผลผลิต
๑. มีการนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดการความรู้
เพื่อใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๒. ได้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์อ าหารที่ มีคุ ณ ค่ าทางโภชนาการ ความปลอดภั ย และได้ มาตรฐานส าหรั บ
ผู้บริโภค และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
๓. ได้คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนาไปใช้ประโยชน์จริง
๔. ได้กลไกการบริหารจัดการอย่างครบวงจร
๕. ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ
(Impact) ในเชิงสังคม และ/หรือเชิงเศรษฐศาสตร์ (สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย หรือกลุ่ม
วิส าหกิจ ) ที่เกิดขึ้นกับ ประเทศ ชุมชน สั งคม หรือกลุ่ มเป้าหมาย ภายหลังจากการนาองค์ความรู้นั้นๆ ไปใช้
ประโยชน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ดีขึ้นอย่างไร), มีรายได้เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นเท่าไหร่), มี
อาชีพใหม่และ/หรืออาชีพเสริมของชุมชนกี่อาชีพ อื่นๆ
๖. มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
ผู้มีสิ ทธิขอรั บ การสนับ สนุ น จะต้องเป็นบุคลากรในสั งกัดหน่ว ยงานภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ สถาบันการ
อุดมศึกษาของรั ฐ /เอกชน สมาคม มูล นิ ธิ และองค์กรไม่แสวงหาก าไร โดยหั ว หน้าโครงการต้องมีคุณสมบั ติ
ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการทางาน
ด้านการจัดการความรู้
๒. มีศักยภาพ ความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการจัดการความรู้ในเทคโนโลยีนั้นๆ
พร้อมทั้งมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ โดยเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมประวัติและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถบริหารจัดการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดาเนินงานได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมทั้งสามารถดาเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนอุด หนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช. และ ไม่เป็นผู้ติดค้าง
การส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก วช.
๕. สามารถให้ ข้ อ มู ล เอกสารเพิ่ ม เติ ม หรื อ ร่ ว มชี้ แ จงผลการท ากิ จ กรรม หรื อ น าเสนอองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี ในการประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องตามที่ วช. ร้องขอ
๖. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดอยู่
ต้องให้ความเห็นชอบ และรับรองการดาเนินงาน
๗. การดาเนินงานต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
๘. กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.

๖
๔. การพิจารณาข้อเสนอ
๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่ดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุใน
ข้อเสนอแต่ละมิติการจัดการความรู้การวิจัยฯ และมีการยืนยันการส่งข้อเสนอที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
เท่านั้น
๒. วช. จะพิจารณาข้อเสนอตามแนวทางที่ วช. กาหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
ของ วช.
๓. วช. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิ จารณาความเหมาะสมของนั กวิ จั ยโดยจะตรวจสอบสถานะการรั บทุ น
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การควบคุมการดาเนินงาน การรายงานผลการดาเนินงาน (กรณีที่เคยได้รับทุนจาก วช.)
๔. วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ วช. กาหนด
๕. ผลการพิจารณาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
๕. การส่งข้อเสนอ
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกประเภทของทุนสนับสนุนการจัดการความรู้
ที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอให้สมบูรณ์ (สถานะ
“ข้อเสนอที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เท่านั้น หากพ้นกาหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้
งานระบบ NRMS สาหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
 ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลย ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗
 ข้อมูลรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗,
๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔
๖. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลการจัดสรรทุน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วช. จะประกาศผลการพิจารณาให้นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณา
เบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำเนำถูกต้อง

(ลงชื่อ)
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทาหน้าที่ ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ

(นายธีรวัฒน์ บุญสม)
ผู้อานวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
๒๑

