
รายละเอียดข้อก าหนด/เงื่อนไข  
การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนผ่าน
กลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการน า    
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มี
ความพร้อมก่อนการน าไปถ่ายทอดขยายผลเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดท าโครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ (การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีความพร้อม สามารถน าไปขยายผลในวงกว้างจนเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่น าไปสู่การจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนาประเทศใน
อนาคต อย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืน และเกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๒.  กรอบแนวทางการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (การใช้ประโยชน์         
เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในแต่ละมิติ :  
เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงความมั่นคง เชิงชุมชน สังคม  
และการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวทางพระราชด าริ 

ผลการด าเนนิงานและผลการ
ประเมินการใช้ประโยชน์ส่งกลับ
งานจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรมของประเทศ 

ผลการตดิตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการ
จัดการความรู้การวิจัยในภาพรวม 

การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง
ตามแนวทางพระราชด าริ 

 

ระบุกลุ่มเปา้หมายเพ่ือการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กรอบการจัดการความรู้และถ่ายทอดการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

พัฒนาและก าหนดรูปแบบ/
กระบวนการน าส่งองค์

ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย: 

ได้ output 

บ่งช้ีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

มิติ 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงนโยบายสาธารณะ 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงความมั่นคง 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

 

 

การใช้ประโยชน์ 
เชิงชุมชน สังคม 

นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
อาทิ BCG 

การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
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การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ ที่ วช. ให้การสนับสนุนเป็นการบริหาร/
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่มีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผล ไปสู่
การใช้ประโยชน์ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยมีกระบวนการน าส่งองค์ความรู้ที่สาธารณชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพ้ืนที่
ระดับต่างๆ ทั้งนี้ การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัยใหม่ หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic 
Research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) และเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามกรอบการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและ
ถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณะ วช. จึงขอเน้นย้ าการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบ
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาขยายผลในวงกว้างสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) ซึ่งจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยเพ่ือให้ได้       
องค์ความรู้จากการวิจัยที่น าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะใหม่ๆ และเป็นการแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
ระดับประเทศ และ/หรือเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตลอดจนมีหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะน าผลผลิตจากการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์  ส่งผลภาพรวมต่อ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ 

๒) มีเนื้อหาการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ ด้านนโยบาย
สาธารณะ โดยมีพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแล้วน ามา
สังเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา น าสู่การขับเคลื่อนพัฒนา มีกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ โดยสามารถ
น าเสนอผลการศึกษา/องค์ความรู้ที่ได้ ไปสู่กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ หรือเสนอแนะแนวนโยบาย
ของผู้บริหารองค์กร/องค์กร และหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ภูมิภาค ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

๓) มีการน าเสนอกระบวนการ รูปแบบ ในการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่มีการด าเนินการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และประมวลเป็นองค์ความรู้วิจัยที่พร้อมด้วยการ
น าไปใช้ประโยชน์ และแสดงการคัดเลือกและส ารวจองค์ความรู้จากการวิจัย ที่เป็นไปตามความต้องการ โดย
กระบวนการด าเนินงานจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) พร้อมกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือหาช่องว่างของการวิจัย (Gap Analysis) แล้วน ามาประเมินหาค าตอบ เพ่ือน าสู่กระบวนการ
น าเสนอด้านนโยบายสาธารณะ 

๔) มีการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนการเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน 
เพ่ือน าเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เป็นองค์ความรู้จากการวิจัยไปบรรจุอยู่ในแผนระดับพ้ืนที่ องค์กร หรือ
ระดับประเทศสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล วาระแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หรือแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการน าส่ง        
องค์ความรู้เป็นข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะให้แก่หน่วยงานผู้รับประโยชน์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
วางแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ภูมิภาค หรือระดับประเทศได้  

๕) มีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรที่ไม่ใช่
องค์กรของรัฐ (NGO) ในการด าเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพ้ืนที่เป้าหมายในลักษณะเครือข่าย 
(Cluster) เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ ขยายผลองค์ความรู้ เมื่อการด าเนินงานตามแผนกิจกรรม
ประสบความส าเร็จ  
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๖) มีการติดตามประเมินผลจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินกิจกรรม โดยผู้รับทุนต้องตอบแบบสอบถามที่ วช. ส่งให้ด าเนินการ/และผู้รับทุนต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่ ผู้ใช้
ประโยชน์องค์ความรู้จากการด าเนินโครงการ เพ่ือ วช. จะได้ติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand 
Side) หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว ๓-๕ ปี ตลอดจนค้นหาต้นแบบ (Role Model) 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

๓. ขอบข่ายการให้ทุน 

 ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการจัดการความรู้
การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณะ ในประเด็น ดังนี้  

 
๓.๑ ด้านการพัฒนาและจัดการพลังงานทดแทน  
 
 ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบาย

สาธารณะทางด้านพลังงานทดแทนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับชุมชน หรือการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยรวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
ที่ค านึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพ และการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุ  
ทางธรรมชาติ และพลังงานทางเลือกในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุเหลือใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ า พลังงาน
ชีวมวล ฯลฯ เพื่อน าสู่การใช้พลังงานสะอาด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

  ๓.๒ ด้านการพัฒนาฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม  

   ครอบคลุม 
   ๓.๒.๑ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ “บริหารจัดการทรัพยากรดิน” โดย
กระบวนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟ้ืนฟูปรับปรุงดิน อนุรักษ์ดิน  การสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็ง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การฟ้ืนฟูปรับปรุงบ ารุงดิน อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ  
   ๓.๒.๒ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ “ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง” ให้ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน แหล่งที่อยู่อาศัย สืบพันธุ์ วางไข่และ
หลบภัย รวมถึงผลิตสัตว์น้ า และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ให้ได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
   ๓.๒.๓ การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ“การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม” 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน      
และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นแหล่งผลิตอาหารและเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการจัดการขยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน  มีมาตรการช่วยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันและ
แก้ปัญหาเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
   



 ๔  

๓.๓ ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับมาตรฐานและกระบวนการบริหาร

จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ การยกระดับ
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างโซ่คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตรที่ส าคัญ เช่น สินค้าอาหาร
ทะเลแช่แข็งและแปรรูป และธุรกิจบริการให้มีมูลค่าสูง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีความสอดคล้องกับ      
ทิศทางการพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองอย่างบูรณาการ เช่น การจัดการด้านการจราจรและการขนส่ง การใช้
ยานยนต์สมัยใหม่ในระบบขนส่งในเขตเมือง ระบบการจราจรอัจฉริยะ เป็นต้น 

๔. แนวทางการพิจารณา 
  ๑. ผลการด าเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรมีเป้าประสงค์
หรือวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนในการน าไปสู่ความส าเร็จ เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลในการน าไปใช้ประโยชน์  
  ๒. ผลการด าเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ในการน าไปปฏิบัติจริง สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถร่วมในการรับผิดชอบ สามารถน าผลการด าเนินงานสู่การปฏิบัติ มีการควบคุม ก ากับ และ
ตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด เพ่ือความมั่นใจว่าจะสามารถน าผลการด าเนินงานที่ได้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   ๓. ผลการด าเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรได้ รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ประชาชน ในพ้ืนที่เป้าหมายการใช้ประโยชน์ โดยมีการตอบรับและพร้อมน า ผลการ
ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งแสดงถึงแนวทางว่าผลการด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จในอนาคต 
 ๔. แสดงให้เห็นถึงการน าเสนอองค์ความรู้ในการด าเนินการขับเคลื่อนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการก าหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ พร้อมกระบวนการเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน 
เพื่อแสดงให้เห็นการน าองค์ความรู้น าสู่เชิงนโยบาย ไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ ภาค หรือจังหวัด 
ท้องถิ่น และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

  ทั้งนี้ การส่งข้อเสนอกิจกรรม วช. โดยคณะท างานฯ จะพิจารณาองค์ประกอบของเอกสารการแสดง
องค์ความรู้ของพ้ืนที่ด าเนินงาน รวมถึงเอกสารแสดงความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ในระดับประเทศ 
(กระทรวง/กรม : ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) ระดับพ้ืนที่ (ภูมิภาค, 
จังหวัด, อบจ., อ าเภอฯ) และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ด้วยข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผล 
(มิใชง่านวิจัยใหม่หรืออยู่ในช่วงทดสอบ) โดยมีกระบวนการน าส่งองค์ความรู้ ในรูปแบบของงานด้านนโยบาย
สู่กลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนที่ ชุมชนสังคม หรือระดับประเทศอย่างชัดเจน (แผนงาน -ยุทธศาสตร์, นโยบาย, 
คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ) 

๕. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน 
  ๑) เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้
ประโยชน์ (การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy) ตามข้อ ๒ และสอดคล้องกับขอบข่ายการ
ให้ทุนในประเด็นที่เปิดรับ ข้อ ๓ ตามประกาศฉบับนี้ โดยข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
(Basic Research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) วช. จะไม่พิจารณา 

๒) เป็นโครงการที่แสดงความความชัดเจนของเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสมขององค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดง
หลักฐานความต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่มมีส่วนได้ส่วยเสีย (Stakeholder)  



 ๕  

๓) งบประมาณในการด าเนินงาน ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการด าเนินงาน 
  ๔) ระยะเวลาด าเนินการ ๑๒ เดือน (นับจากวันลงนามในสัญญา) 

๕) ข้อเสนอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัย /กิจกรรมที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

๖. ผลผลิตของกิจกรรม 
  ๑) องค์ความรู้จากกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยการน าเสนอองค์ความรู้ที่พร้อมสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ ในการเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ พร้อมกระบวนการเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน 
เพ่ือแสดงให้เห็นการน าองค์ความรู้น าสู่เชิงนโยบาย ไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ ภาค หรือจังหวัด ท้องถิ่น 
และชุมชน 

๒) องค์ความรู้/งานวิจัย ที่องค์กรในระดับประเทศ พ้ืนที่ และท้องถิ่นทั่วไป ก าหนดแผนเชิงพัฒนา และ
ก าหนดเป็น โครงการ/มาตรการ เชิงนโยบายได้ 

น าเสนอองค์ความรู้การวิจัย
และนวัตกรรม 

 รูปแบบ/กระบวนการน าส่งองค์ความรู้ 
การวิจัย และนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย :        

ได้ Output 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ประโยชน์ 

 การติดตามประเมินผล : 
ดู Output 

- แสดงการสะสมความรู้จาก
การวิจัยและประมวลเป็นองค์
ความรู้การวิจัย ที่จะแปลงไปสู่
การพัฒนา ที่พร้อมน าเสนอสู่
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
- แสดงการคัดเลือกและส ารวจ
อง ค์ความรู้ จ ากการวิ จั ยที่
เป็นไปตามความต้องการ ตรง
ต า ม ก ร อ บ ง า น  แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย 

 - รูปเล่มองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีการ
ประมวล วิเคราะห์ ในการเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบายสาธารณะ 
- กระบวนการสนับสนุน/กระตุ้ น /
ผลักดัน เพื่อแสดงให้เห็นการน าข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่เป็นองค์ความรู้จากการ
วิจัยไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ 
พื้นที่ องค์กร หรือท้องถิ่น 
- แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่ได้สามารถ
เป็นข้อเสนอแนะให้แก่รัฐบาลในการ
แก้ปัญหาหรือวางแผนงาน โครงการใน
การพัฒนาประเทศได้ 

 - ห น่ ว ย ง า น  อ ง ค์ ก ร ใ น
ระดับประเทศ (กระทรวง , 
กรม) พื้นที่ ภูมิภาค , ภาค      
(จังหวัด, อบจ., อ าเภอ) ที่
สามารถก าหนดนโยบาย 
มาตรการและก าหนดแผน
เชิงพัฒนา โดยใช้องค์ความรู้
จากการวิจัย 

 - รู ป แ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลหลังด าเนินการ 
โดยคณะผู้จัดการความรู้ 
- การร่วมติดตามประเมินผล
การด าเนินโครงการ ภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือน – ๑ ปี 
ร่วมกับ วช. 
- การติดตามประเมินผลผู้
ได้ รับประโยชน์  (Demand 
Side) หลังเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงาน เมื่อระยะเวลาผ่าน
ไปแล้ว ๓-๕ ปี โดย วช. 

 
๗.  สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน  

ผู้ประสานงาน :  นายวิทยา  จั่วสันเทียะ, นายอภิสิทธิ์  สงฆรักษ์ 
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔ 


