(สาเนา)
ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๓
(การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดาริ)
-----------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีหน้าที่สาคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและผลักดันให้
เกิดการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการนา
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนาไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานในระบบวิจัยส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาองค์ความรู้จากผลการวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนการผลิต การพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมรายได้ นาไปสู่การยกระดับรายได้ คุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา วช. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ในมิตเิ ชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดาริ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การ
วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการดาเนินงานที่มีความหลากหลายและครอบคลุมในการแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ ของประเทศ นามาพัฒนาต่อยอดและขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ตามหลักวิชาการที่ได้จาก
การวิจัย โดยได้จัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นการน้อมนาหลักการทรงงาน และ
แนวทางตามพระราชดาริ มาเป็นแนวทางและกรอบการดาเนินโครงการในการเสริมสร้าง ผลักดันการพัฒนาประเทศ
ให้มคี วามสมดุลและยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. ขอบข่ายการให้ทุน
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนี้ จะต้องมุ่งเน้นให้เกิดการสาน
ต่อการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ มาเป็นแนวทางและกรอบการดาเนินโครงการ โดยจะต้องเชื่อมโยงให้เห็นถึง
องค์ ความรู้ และเทคโนโลยี ที่ ได้ จ ากการวิ จั ย สิ่ งประดิ ษฐ์ หรื อนวั ตกรรม น าไปสู่ การจั ดการความรู้ ให้ แ ก่
กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ และสามารถนาองค์ความรู้นั้นไปส่งเสริม ขยายผลให้กับผู้ใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ชุมชน ต่างๆ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
การดารงชีพ การสร้างรายได้ สร้างงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม สาหรับปี ๒๕๖๓ วช. จะ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. การบริหารจัดการนาและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้าและสิ่งแวดล้อมโดยองค์รวม อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
โดยมุ่งเน้น การพัฒ นาสิ่ง แวดล้อมให้มีว งจรที่ส มบูรณ์ สมดุล ควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์แ ละฟื้นฟู ร ะบบนิเวศ
ทั้งแหล่งน้า และลาน้า เพือ่ การใช้ประโยชน์ในส่วนรวมร่วมกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว

๒
กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล
๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้า
๒. มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพน้าแหล่งน้า/ลาน้า เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ และยั่งยืน
๓. มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้าเพื่อการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง
ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล
๑. การดาเนินงานต้องมีพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนและต้องตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน/พื้นที่อย่างชัดเจน
๒. มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และชุมชนในการเชื่อมโยงการนาองค์ความรู้ไป
ขยายผลที่ชัดเจน
๓. งบประมาณในการดาเนินงาน ไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยต้องมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินการ
๔. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนฯ)
ทั้งนี้ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ผู้เสนอพิจารณางบประมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยที่คณะทางานฯ จะพิจารณา
ตัดสินอีกครั้งหนึ่ง
ผลผลิต
๑. ได้กระบวนการ คู่มือ ในการบริหารจัดการน้าและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์และขยายผลได้ ในพื้นที่ต่างๆ
๒. ได้ผลผลิตที่ตอบตัวชี้วัดที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน และชัดเจน
๓. มีการอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. การพัฒนาเกษตรกรรม
เพื่อการพัฒนาและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไปสู่ พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นให้มีวิถี ในการทา
เกษตรกรรมทีห่ ลากหลาย และขยายผลไปสู่การพัฒนาตั้งแต่ฐานราก ได้แก่ ระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ ท้องถิ่น
และระดับจังหวัด เพื่อสร้างผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกิดเครือข่ายการใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบครบวงจร
และยั่งยืน
กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล
๑. มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน อาทิ
 งานด้านกสิกรรม
 งานด้านปศุสัตว์
 งานด้านประมง
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร และการตลาด
๒. มุ่งเน้นแก้ปัญหาการใช้สารเคมี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมที่ปลอดสาร
ตกค้าง และปลอดภัย เพื่อคุณภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๓. มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้เกิดความอยู่ดี กินดี มีสุข และพึ่งตนเองได้ และเป็นฐานต่อยอดขยาย
ผลไปสู่เชิงพาณิชย์

๓
ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล
๑. การดาเนินงานต้องมีพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนและต้องตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน/พื้นที่อย่างชัดเจน
๒. มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และชุมชนในการเชื่อมโยงการนาองค์ความรู้ไป
ขยายผลที่ชัดเจน
๓. งบประมาณในการดาเนินงาน ไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยต้องมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินการ
๔. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนฯ)
ทั้งนี้ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ผู้เสนอพิจารณางบประมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยที่คณะทางานฯ จะพิจารณา
ตัดสินอีกครั้งหนึ่ง
ผลผลิต
๑. ได้กระบวนการ คู่มือ การพัฒนางานด้านการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์และขยายผลได้ในพื้นที่ต่างๆ
๒. ได้ผลผลิตที่ตอบตัวชี้วัดที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน และชัดเจน
๓. มีการอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๔. การดาเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และมีแผน
ในการพัฒนาไปสู่การความมั่นคง
๕. มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้มีมาตรฐานเพื่อการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาสู่ความยั่งยืน
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน จะต้องเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิส าหกิจ สถาบันการ
อุดมศึกษาของรัฐ /เอกชน สมาคม มูลนิ ธิ และองค์กรไม่แสวงหากาไร โดยหั ว หน้าโครงการต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการ
ทางานด้านการจัดการความรู้
๒. มีศักยภาพ ความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการจัดการความรู้ในเทคโนโลยีนั้นๆ
พร้อมทั้งมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ โดยเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมประวัติและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถบริหารจัดการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สามารถปฏิบั ติงานและควบคุมการดาเนินงานได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมทั้งสามารถ
ดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช. และ ไม่เป็นผู้ติดค้าง
การส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก วช.
๕. สามารถให้ ข้อมูล เอกสารเพิ่มเติม หรือ ร่ว มชี้แ จงผลการทากิจ กรรม หรือนาเสนอองค์ความรู้
เทคโนโลยี ในการประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องตามที่ วช. ร้องขอ
๖. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดอยู่
ต้องให้ความเห็นชอบ และรับรองการดาเนินงาน
๗. การดาเนินงานต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
๘. กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.

๔
๔. การพิจารณาข้อเสนอ
๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่ดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่ งชาติ
(National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุใน
ข้อเสนอแต่ละมิติการจัดการความรู้การวิจัยฯ และมีการยืนยันการส่งข้อเสนอที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น
๒. วช. จะพิจารณาข้อเสนอตามแนวทางที่ วช. กาหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
ของ วช.
๓. วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของนักวิจัยโดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุนความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การควบคุมการดาเนินงาน การรายงานผลการดาเนินงาน (กรณีที่เคยได้รับทุนจาก วช.)
๔. วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ วช. กาหนด
๕. ผลการพิจารณาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ทังนี เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมทังสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
๕. การส่งข้อเสนอ
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกประเภทของทุนสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ที่ต้องการขอรับทุน 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

