
การช้ีแจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย 
เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2565

“ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

แผนงานริเร่ิมส าคัญ 

โดย ผศ.ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์
หัวหน้าแผนงานวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

วันอังคาร ท่ี 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ ห้องจามจุรีบอลรูมบี โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom



ที่มาและความส าคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน”

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ

ลดความเหล่ือมล ้าใน

PROGRAM 13

พััฒนานวััตกรรมส าหรัับเศรษฐกิิจฐานราก
และชุุมชนนวััตกรรม

โดยใช้วิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

PLATFORM 4

“ชุมชนนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน”

การสร้างให้เกิดชุมชนท่ีมีขีดความสามารถในการใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนได้ มีระบบคิดที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ มีพื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรที่ช่วยสนับสนุนและ
เอ้ืออ านวยให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้และเปิดรับความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถก้าวทัน
โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้

▪ จ านวนนวัตกรชุมชน อย่างน้อย 500 คน 

▪ จ านวนนวัตกรรมชุมชนท่ีพัฒนาข้ึน แล้วใช้ยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหาส าคัญ
ให้กับชุมชนได้ อย่างน้อย 300 นวัตกรรม

▪ จ านวนชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มี
ความสามารถในการพัฒนา พ่ึงตนเองและจัดการตนเอง อย่างน้อย 300 ต าบล

▪ มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายบนฐานทุนทรัพยากร/
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
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ด้วยกลไกการด าเนินงานตามกรอบงานวิจัย
ของแต่ละมหาวิทยาลัย สามารถ...
1. อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากและ
มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10-20 
2. เกิดการน านวัตกรรมเข้าสู่การท าแผนพัฒนา
ต าบล/ท้องถ่ิน 
3. เกิดการสร้างระบบฐานข้อมูล Technology and 
Innovation Library และ Village profile ของประเทศ





กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ท่ีให้ความส าคัญ

การยกระดับความสามารถของชุมชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้โดยการใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน 

1) การประยุกต์ใช้นวตักรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการแก้ไขปัญหาท่ีส าคัญ/เสริม
และยกระดับศักยภาพท่ีส าคัญในพ้ืนท่ีผ่านการสร้าง Learning and Innovation platform

2) สร้าง Learning and Innovation platform  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างย่ัง

3) การสร้างนวัตกรชาวบ้านที่มีทักษะในการรับและปรับใชน้วัตกรรม ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
สามารถถ่ายทอดความรูไ้ปสู่ผู้อื่นได้ รวมท้ังสามารถเป็นแกนน าในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือหนุนให้ชุมชนมีพ้ืนท่ีและโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

โครงการวิจัยจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นภาพใหญ่ของสถานการณ์ปัญหาและบริบทพ้ืนที่ระดับต าบลในมิติที่เลือกท าวิจัย (มิติอาชีพ/เศรษฐกิจ หรือมิติสังคม 
ส่ิงแวดล้อม คุณภาพชีวิต) โดยต้องแสดงให้เห็น Baseline Data ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีแผนในการท างานท่ีสะท้อนให้เห็นว่าการทดลองหรือน า
ร่อง ในบางชุมชนหมู่บ้านหรือบางกลุ่มอาชีพ จะส่งผลต่อการยกระดับการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของคนท้ังต าบลได้อย่างไร



แผนงานริเริ่มส าคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน”

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

1. ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัย ท่ีสนใจ

2. สถาบัน/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้นสังกัดหัวหน้าโครงการจะต้องมีท่ีต้ังหรือ
พ้ืนท่ีบริการอยู่ในจังหวัดเป้าหมายของการด าเนินงานวิจัย 
หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพ้ืนท่ีเป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงาน
วิชาการในพ้ืนท่ีอย่างเป็นรูปธรรมเท่าน้ัน

3. กรณีผู้ย่ืนขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือให้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563



กรอบงบประมาณและระยะเวลา
“ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” ประจ าปี 2565

1. การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 

2,000,000 – 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย 
ข้ึนอยู่กับเป้าหมายและตัวช้ีวัดของชุดโครงการวิจัย

2. ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย 1 ปี (12 เดือน)

3. ชุดโครงการวิจัย หมายถึง ชุดโครงการท่ีประกอบด้วยโครงการย่อยต้ังแต่ 2 โครงการข้ึนไป 

และโครงการย่อยมีความเช่ือมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายของชุดโครงการวิจัย 

รวมท้ังการบูรณาการระหว่างโครงการย่อย (ไม่รับพิจารณาโครงการเด่ียว)



เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)
“ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” ประจ าปี 2565

1) ข้อเสนอเชิงหลักการเป็นชุดโครงการวิจัย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 
และเป็นไปตามเง่ือนไขของประกาศทุนท่ีระบุไว้ (จ านวนพ้ืนท่ีด าเนินการ ระยะเวลาวิจัย  งบประมาณ และคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน)

2) มีการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและบริบทพ้ืนท่ีระดับต าบลของโจทย์วิจัยท่ีเลือก 
คือ โครงสร้างและท่ีมาของเศรษฐกิจระดับต าบล ปัญหาท่ีแท้จริงของพ้ืนท่ีท่ีน ามาสู่การก าหนดโจทย์วิจัย 
ความเช่ือมโยงและสอดคล้องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ท่ีน ามาแก้ปัญหาของพ้ืนท่ี 
กรอบวิจัยและ Logical framework ท่ีวิเคราะห์ pathway จากเป้าหมายมาสู่การน าเทคโนโลยีและ LIP มาใช้ 
รวมท้ังแผนการด าเนินงานและตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีชัดเจน และสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน

การพัฒนาด้านอาชีพ/มิติเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม คุณภาพชีวิต

3) สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการ งานวิจัย การด าเนินงาน
วิจัยและคาดว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

4) สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพร้อมใช้ 
พร้อมท้ังแสดงและระบุในข้อเสนอเชิงหลักการได้อย่างชัดเจน

5) มีทุนการท างานเดิมในการท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม พ้ืนท่ีและชุมชนท้องถ่ิน และ/หรือ นโยบายในการขับเคล่ือน
การท างานในลักษณะน้ี 



แผนงานริเริ่มส าคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน”

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)
Step 1

Step 4

Step 3

14 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.

กระบวนการพจิารณาเบื้องตน้
ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น มกราคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพ่ือทบทวนข้อเสนอเชิงหลักการ และพัฒนาข้อเสนอ

ชุดโครงการวิจัยท่ีมีคณุภาพและสมบูรณ์

Step 2
สถาบันต้นสังกัดกดรับรองข้อเสนอเชิงหลักการ 
(Concept proposal) 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.

Step 5
กระบวนการพจิารณาโดยละเอียดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด กุมภาพันธ์ 2565

กระบวนการออกสัญญาStep 6
เริ่มสัญญาโครงการวิจัย มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565



Question & 
Answer



Show Case : 
การขับเคล่ือนงานชุมชนนวัตกรรมอย่างไร?
ให้สัมฤทธ์ิผลและสร้างการเปล่ียนแปลง
ท่ีย่ังยืน

ชุมชนนวัตกรรม 

2565



จากโครงการวิจัย 
ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ปีงบประมาณ 2563

1. ผศ.น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล 
รองคณบดีส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

2. ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   มหาวิทยาลัยพะเยา


