
ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
โดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๔  

(การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชด าริ) 
------------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย   
และนวัตกรรม โดยมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและผลักดัน 
ให้เกิดกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน วช. ได้มุ่งเน้น
กำรสนับสนุน ให้เกิดกำรน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม มำเข้ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็น
ระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีควำมพร้อมก่อนกำรน ำไปถ่ำยทอดขยำยผลเพ่ือพัฒนำ/แก้ไขปัญหำให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย
หรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรยกระดับศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือกำรใช้ประโยชน์  ประจ ำปี ๒๕๖๔ (กำรพัฒนำ
ชุมชนพึ่งตนเองตำมแนวทำงพระรำชด ำริ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยที่มีควำมพร้อมน ำสู่
กระบวนกำรใช้ประโยชน์ โดยกำรน้อมน ำหลักกำรพัฒนำตำมแนวทำงพระรำชด ำริ ร่วมด้วยหลักกำรทรงงำนและ
กำรผสมผสำนภูมิปัญญำและองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรผลผลิต
กำรพัฒนำทักษะอำชีพ รำยได้ และคุณภำพชีวิต อันส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐำนรำกเข้มแข็งและยั่งยืนตำมเป้ำหมำย
กำรพัฒนำประเทศและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือตอบโจทย์เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

๒. ขอบข่ายการให้ทุน 
โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยนี้ จะต้องเป็นกิจกรรมที่แสดงให้

เห็นถึงกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ที่มีควำมพร้อมสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในกำรพัฒนำชุมชนพ่ึงตนเอง โดยเชื่อมโยงแนวทำงพัฒนำหลักคิดตำมแนวทำงพระรำชด ำริ มุ่งเน้นให้เกิดกำร
พ่ึงตนเองด้วยกำรพัฒนำกำรเกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูง และกำรพ่ึงตนเองด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ มำเป็น
แนวทำงและกรอบกำรด ำเนินโครงกำร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ชุมชน ต่ำงๆ เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต กำรด ำรงชีพ กำรสร้ำงรำยได้ สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม สำมำรถ
ยกระดับคุณภำพชีวิตได้อย่ำงยั่งยืนตำมเป้ำหมำยกำรยกระดับศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือตอบโจทย์เป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ส ำหรับปี ๒๕๖๔ วช. จะให้กำรสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือกำร
พัฒนำชุมชนพ่ึงตนเองตำมแนวทำงพระรำชด ำริ ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๒.๑ ชุมชนพ่ึงตนเองด้วยกำรพัฒนำกำรเกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูง 
๒.๒ ชุมชนพ่ึงตนเองด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 
๒.๓ ชุมชนพ่ึงตนเองด้วยกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 



๒ 
 

 
 
เพ่ือกำรพัฒนำและผลักดันกำรใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยง

แนวทำงพัฒนำหลักคิดตำมแนวทำงพระรำชด ำริ น ำไปสู่กำรพ่ึงตนเองในพ้ืนที่กำรท ำเกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูง และ
ขยำยผลไปสู่กำรพัฒนำตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ ท้องถิ่น และระดับจังหวัด เพ่ือสร้ำงผู้น ำชุมชน ปรำชญ์
ชำวบ้ำน เกิดเครือข่ำยชุมชนพ่ึงตนเองที่เข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนำแบบครบวงจรและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ ดังนี้ 

๒.๑.๑)  กำรพ่ึงตนเองในงำนด้ำนกสิกรรม  
๒.๑.๒)  กำรพ่ึงตนเองในงำนด้ำนปศุสัตว์ 
๒.๑.๓)  กำรพ่ึงตนเองในงำนแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร  
 
 
 

เพ่ือกำรพัฒนำและผลักดันกำรใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงแนวทำง
พัฒนำหลักคิดตำมแนวทำงพระรำชด ำริ น ำไปสู่กำรพ่ึงตนเองด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ดังนี้ 

๒.๒.๑) กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต  
๒.๒.๒) กำรสร้ำงรำยได้ สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ  
๒.๒.๓) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 

 
 
 

 

เพ่ือกำรพัฒนำและผลักดันกำรใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงแนวทำง
พัฒนำหลักคิดตำมแนวทำงพระรำชด ำริ น ำไปสู่กำรพ่ึงตนเองด้วยกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ ดังนี้ 

๒.๓.๑ กำรพัฒนำแหล่งน้ ำส ำหรับอุปโภค บริโภค 
๒.๓.๒ กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำเพ่ือท ำกำรเกษตรในฤดูแล้ง 
๒.๓.๓ กำรพัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำ ล ำน้ ำ และคูคลอง ที่เสื่อมโทรม เพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

๓. ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล 
๑) กำรด ำเนินงำนต้องมีพ้ืนที่ชุมชนกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนและต้องตอบสนอง

ควำมต้องกำรของชุมชน/พ้ืนทีอ่ย่ำงชัดเจน 
๒) มีควำมร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนในพ้ืนที่ และชุมชนในกำรเชื่อมโยงกำรน ำองค์ควำมรู้ไป 

ขยำยผลที่ชัดเจน 
๓) งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) โดยต้องมีรำยละเอียด

ค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมำะสมกับกำรด ำเนินกำร 
๔) ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ๑๒ เดือน (นับจำกวันลงนำมในสัญญำรับทุนฯ) 

ทั้งนี้ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ผู้เสนอพิจำรณำงบประมำณและระยะเวลำที่เหมำะสม โดยที่คณะท ำงำนฯ จะพิจำรณำ
ตัดสินอีกครั้งหนึ่ง 
      ๕) ต้องแสดงควำมชัดเจนในกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและกำรด ำเนินโครงกำรที่ด ำเนินกำร
เสร็จสมแล้ว เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ที่สำธำรณชน หรือ กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำใจ เข้ำถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม (ข้อเสนอกิจกรรมที่ เป็นกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ (Basic research) กำรวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental research) วช. จะไม่พิจำรณำ 
 
 

๒.๑ ชุมชนพึ่งตนเองด้วยการพัฒนาการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง  
 

๒.๒ ชุมชนพึง่ตนเองด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 
 

๒.๓ ชุมชนพึ่งตนเองด้วยการพัฒนาแหล่งน้ า 
 
 



๓ 

๖) มีหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน เข้ำร่วมในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้และขยำยผลในพ้ืนที่
เป้ำหมำย เพ่ือให้มีควำมยั่งยืนในกำรใช้ประโยชน์ เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กรมกำรพัฒนำชุมชน กรมส่งเสริม
กำรเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภำเกษตรกรจังหวัด หน่วยงำนสถำบันทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ เป็นต้น

๔. ผลผลิตของกิจกรรม 
๑) กำรด ำเนินงำนต้องได้ผลผลิตตอบตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ชัดเจน มีควำมสอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของชุมชนพื้นที่กลุ่มเป้ำหมำย และมีแผนในกำรพัฒนำไปสู่กำรควำมยั่งยืน  
๒) มีกระบวนกำร เทคโนโลยี เทคนิควิธี องค์ควำมรู้ คู่มือองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำงำนที่มีควำม

ชัดเจน น ำไปใช้ประโยชน์และขยำยผลได้ในพ้ืนที่ต่ำงๆ เกิดกำรส่งเสริมด้ำนรำยได้ และยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

๓) ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีมำตรฐำนทำงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง รวมถึงกำรเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรผลิตระดับชุมชนเพ่ือพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนระดับประเทศ  

๔) พ้ืนที่ชุมชนต้นแบบที่สำมำรถพัฒนำเป็นชุมชนพ่ึงตนเองตำมแนวทำงพระรำชด ำริ 

๕.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน 
ผู้มีสิทธิขอรับกำรสนับสนุน จะต้องเป็นบุคลำกรในสังกัดหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำร

อุดมศึกษำของรัฐ/เอกชน สมำคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำก ำไร โดยหัวหน้ำโครงกำรต้องมีคุณสมบัติ 
ดังตอ่ไปนี้ 

๑)  มีสัญชำติไทย และมีหลักฐำนกำรท ำงำนมั่นคง มีประสบกำรณ์และผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในกำร
ท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

๒)  มีศักยภำพ ควำมพร้อม ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรควำมรู้ในเทคโนโลยี
นั้นๆ พร้อมทั้งมีทีมงำนที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเสนอรำยชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมประวัติและ          
ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓)  สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรด ำเนินงำนได้ตลอดระยะเวลำของโครงกำร รวมทั้งสำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจำก วช. และ ไม่เป็นผู้ติด
ค้ำงกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
กำรวิจัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำก วช. 

๕)  สำมำรถให้ข้อมูล เอกสำรเพ่ิมเติม หรือร่วมชี้แจงผลกำรท ำกิจกรรม หรือน ำเสนอองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี ในกำรประชุม/สัมมนำ ที่เก่ียวข้องตำมท่ี วช. ร้องขอ 

๖)  ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดี หรือเทียบเท่ำของภำครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัด
อยู่ต้องให้ควำมเห็นชอบ และรับรองกำรด ำเนินงำน 

๗)  กำรด ำเนินงำนต้องเป็นไปตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช. 
๘)  กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 






