
๑ 
 

แผนงานวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่ 

รายละเอียดข้อก าหนด/เงื่อนไข  
การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม โดยมีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  
ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการน า
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มี
ความพร้อมก่อนการน าไปถ่ายทอดขยายผลเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดท าโครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(การใช้ประโยชน์เชิงความม่ันคง) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีความพร้อมน าสู่
กระบวนการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง เพ่ือการพัฒนาประเทศ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒. กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความม่ันคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
การใช้ประโยชน์จาก

องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

มิต ิ
 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงนโยบายสาธารณะ 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงความมั่นคง 

 

การพัฒนาชุมชน
พึ่งตนเองตามแนวทาง

พระราชด าร ิ

กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมินการใช้ประโยชน์
ส่งกลับงานจัดท านโยบาย 

ยุทธศาสตร์ แผนดา้น
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมของประเทศ 

ผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชนจ์าก
การจัดการความรู้การวิจยัในภาพรวม 

พัฒนาและก าหนด
รูปแบบ/กระบวนการ

น าส่งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่

กลุ่มเป้าหมาย: ได้ 
output 

บ่งช้ีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ในแต่ละมิติ : เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงความมั่นคง เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนา

ชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชด าริ 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงชมุชน สงัคม 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

นโยบายส าคัญของ
รัฐบาล อาทิ BCG 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ 

 

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 

การใช้ประโยชน์เชิงความม่ันคง 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 



๒ 
 

 
 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ ที่ วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/ 
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่มีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผลไปสู่
การใช้ประโยชน์ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยมีกระบวนการน าส่งองค์ความรู้ที่สาธารณชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพ้ืนที่
ระดับต่างๆ ทั้งนี้ การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัยใหม่ หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic 
research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)  

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามกรอบการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
และนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) จึงขอเน้นย้ าการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) มุ่งเน้นการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมน าสู่กระบวนการใช้
ประโยชน์ทางด้านความมั่นคง ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการบริหารองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางด้านความม่ันคง เพ่ือให้ได้องค์ความรู้การวิจัยและกระบวนการที่มี 
ความพร้อม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยกระบวนการน าส่งองค์ความรู้สามารถใช้กระบวนการ
เผยแพร่ ขยายผล ถ่ายทอด หรือมีรูปแบบการส่งต่อให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ หรือ
กลุม่เป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงของประเทศและกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ  

2) มีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ NGO ในการ
ด าเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพ้ืนที่เป้าหมายในลักษณะเครือข่าย (cluster) เพ่ือสร้างความยั่งยืน 
ในการใช้ประโยชน์ ขยายผลองค์ความรู้ เมื่อการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมประสบความส าเร็จ 

3) แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน มีกระบวนการน าส่งองค์ความรู้  
ที่ครบถ้วน น าสู่การสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่น าสู่การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และกลุ่มเป้าหมาย
ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัย ในการน าสู่การพัฒนาประเทศด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

4) มีการติดตามประเมินผลจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินกิจกรรม โดยผู้รับทุนต้องตอบแบบสอบถามที่ วช. ส่งให้ด าเนินการและผู้รับทุนต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่ ผู้ใช้
ประโยชน์องค์ความรู้จากการด าเนินโครงการ เพ่ือ วช. จะได้ติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand Side) 
หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว 3-5 ปี ตลอดจนค้นหาต้นแบบ (Role Model) เพ่ือเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
๓. ขอบข่ายการให้ทุน 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการ
ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงความม่ันคง ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

 

 
 

ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ด้านความม่ันคง ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และ
นวัตกรรมด้านความมั่นคง สถานการณ์วิกฤต ภาวะสงคราม และระบบความปลอดภัยในสังคม 

ผลผลิต 
๑) มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคง ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และนวัตกรรม
ด้านความมั่นคง สถานการณ์วิกฤต ภาวะสงคราม และระบบความปลอดภัยในสังคม  

๒) มีระบบ/วิธีการ น าส่งองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์  

18 

๓.๑ ด้านระบบการป้องกันประเทศและความม่ันคง รวมถึงระบบความปลอดภัยในสังคม 
 



๓ 
 

 
 

 
 

ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม  
๑) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความ

เชื่อม่ันให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนได้
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงและครอบง าเพ่ือให้การอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขั้น
พ้ืนฐานให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รู้สิทธิ รู้หน้าที่ มีความเข้าใจ สามารถใช้สิทธิทางกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องอันจะน ามาซึ่งวัฒนธรรมแห่งการเคารพกฎหมาย 
(Culture of Lawfulness)นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการความรู้การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและ
ลดการกระท าผิดซ้ าเพ่ือน ามาสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีความสงบสุข ประชาชน มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

๒) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านการจัดท ากฎหมายให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้กฎหมายผ่านเครื่องมือหรือตัวชี้วัด 
(Law Enforcement Indicators) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงการยกเลิกกฎหมาย หรือทบทวน
กฎหมายที่ไม่มีความจ าเป็น (Regulatory Guillotine) เพ่ือลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีความเท่า
ทันนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและลดความเหลื่อมล้ าใน
กระบวนการยุติธรรม 

ผลผลิต 
๑) มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการมี

ส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม สร้างความความเชื่อมั่นด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๒) มีการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านการจัดท ากฎหมายให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

๓) มีระบบ/วิธีการ น าส่งองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

๔. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน 
๑) เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้

ประโยชน์เชิงความมั่นคง ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการให้ทุนในประเด็นที่เปิดรับ ข้อ ๓ ตามประกาศ
ฉบับนี้ (ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา) 

๒) เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสมขององค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย ที่มีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลขึ้น  โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดงหลักฐาน
ความต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

๓) งบประมาณในการด าเนินงานไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการด าเนินงาน 

 

๓.๒ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 



๔ 
 

 
 

๔) ระยะเวลาในการด าเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันท าสัญญาฯ) 
๕) ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัย /กิจกรรมที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

๕.  สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน  
ผู้ประสานงาน :  นางสาวนิราภรณ์  ขันตี, นางสาวกวิสรา  นาพุทรา 
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔ 

 


