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Q & A
เวทีชี้แจง concept proposal ซักถามอยางละเอียด

เสาร 18 ธค. 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.

link zoom บพท.

กรอบแนวคิดการวิจัย ทุนทางวัฒนธรรม

กรอบการวิจยั มหาวิทยาลยักบัการขบัเคล่ือนทนุทางวฒันธรรมเพ่ือการพฒันาเชิงพืน้ท่ี



• กรอบวจิยั

“มหาวิทยาลยักบัการขบัเคล่ือนทนุทางวฒันธรรม

เพ่ือการพฒันาเชิงพืน้ท่ี”

กรอบการวิจยั 

เป้าหมายและตวัชีว้ดั
เพิม่ขดีความสามารถของชมุชนทอ้งถิน่ และสรา้งความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิและสงัคมทอ้งถิน่ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เศรษฐกจิฐานรากและชมุชนนวตักรรม เพื่อลดความเหลือ่มลํา้ รวมทัง้การพึง่ตนเอง

และการจดัการตนเองตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยใชอ้งคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม

Key Result

1. KR4.13.3 จํานวนวสิาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในพื้นที่เป้าหมาย ประสบ

ความสาํเรจ็ในการยกระดบัรายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 15 โดยการประยุกตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์วจิยัหรอืนวตักรรม

 ผูป้ระกอบการวฒันธรรมทีม่สีมรรถนะด้านธุรกจิออนไลน์และการสื่อสารการตลาด ไม่น้อย

กวา่ 10 ราย

 ผลิตภณัฑ์หรือบริการทางวฒันธรรมที่สร้างสรรค์โดยการผสานองค์ความรู้ของนวตักรทาง

วฒันธรรม ไม่น้อยกวา่ 10 รายการ

 รายได้จากฐานทุนวฒันธรรมของนวตักรทางวฒันธรรมและ/หรอืผูป้ระกอบการวฒันธรรม

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 15 ต่อปี

2. KR4.13.6 รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูค่าเศรษฐกจิฐานราก/เศรษฐกจิชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย บนฐานทุน

วฒันธรรมในพืน้ที ่(รอ้ยละ 10 ต่อปีจากฐานปี 2563)

3. KR4.13.1 จาํนวนนวตักรชมุชน 

 นวตักรทางวฒันธรรม ทีเ่ป็นคนคนืถิน่/คนรุ่นใหม่ และช่างฝีมอืท้องถิน่/ศลิปินพืน้บ้านที่ผสาน องค์

ความรูร่้วมกนัในการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑห์รอืบรกิารทางวฒันธรรม ไม่น้อยกวา่ 10 ราย



พฒันาเศรษฐกิจฐานรากด้วยฐานทุนทางวฒันธรรม ผ่านการทาํงาน

ร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยัและประชาคมทางวฒันธรรมในพืน้ที่

1) การสรา้งกลไกประชาคมทางวฒันธรรมดว้ยการประสานสรา้งความรว่มมอื

ระหว่าง 3 กลุ่มเป้าหมาย คอื คนคนืถิน่/คนรุ่นใหม ่ช่างฝีมอืทอ้งถิน่/ศลิปิน

พืน้บา้น และผูป้ระกอบการวฒันธรรม เพือ่ใหเ้กดิการส่งเสรมิและตดิตัง้องค์

ความรูท้ีจ่าํเป็นต่อการพฒันานวตักรทางวฒันธรรมและผูป้ระกอบการ

วฒันธรรมทีส่ามารถผสานและนําองคค์วามรูไ้ปสู่การสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละ

บรกิารทางวฒันธรรม

2) การพฒันาผูป้ระกอบการเชงิวฒันธรรมทีส่รา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิผ่านการ

ผลติสนิคา้และบรกิารเชงิวฒันธรรมดว้ยคุณค่าของทุนทางวฒันธรรมทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์ของพืน้ที่

3) การวเิคราะหห์่วงโซ่คุณค่าของทุนทางวฒันธรรมและรายไดร้วมถงึคุณภาพ

ชวีติของกลุ่มเป้าหมายในระดบัครวัเรอืน เพือ่เป็นขอ้มลูตัง้ตน้ (Baseline) ใน

การประเมนิผลลพัธท์างเศรษฐกจิและสงัคมของกลุ่มเป้าหมาย

4)   เสรมิสรา้งพลงั (Empowerment) การเกาะเกีย่วทางสงัคมระหว่างคนรุ่นเก่าคน

รุ่นใหม ่และสาํนึกทอ้งถิน่บนฐานทุนวฒันธรรม

โจทยวิ์จยั
1. ผูป้ระกอบการวฒันธรรม ไมน้่อยกว่า 10 ราย ต่อโครงการ

2. นวตักรทางวฒันธรรม ไมน้่อยกว่า 10 ราย ต่อโครงการ

3. ผลิตภณัฑ/์บริการทางวฒันธรรม ไมน้่อยกว่า 10 รายการต่อโครงการ

4. รายได้ของผูป้ระกอบการวฒันธรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 15 ต่อโครงการ

5. ชดุข้อมลูทุนวฒันธรรมท่ีบนัทึกในระบบสารสนเทศแผนท่ีวฒันธรรม

6. ส่ือดิจิทลัเพ่ือการส่ือสารการตลาด 

7. ผลการประเมินผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมจากฐานทุน

วฒันธรรมของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายท่ีคาดว่าจะได้รบั

ประเดน็โจทยว์จิยัและผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

พืน้ท่ีและกลุ่มเป้าหมาย: ผูป้ระกอบการเชงิวฒันธรรมเดมิในพืน้ที ่คนรุ่นใหม ่

และคนคนืถิน่ในพืน้ทีเ่ป้าหมายในระดบัตําบล



1. การพัฒนาระดับพ้ืนที่ กําหนดพ้ืนที่วัฒนธรรม

2. กําหนดทุนทางวัฒนธรรม คุณคาตนทางดําเนินเรื่อง

3. สรางกระบวนการวิจัย รวบรวม ภาคี ประชาคม กลไก แผนดําเนินการ หวงโซ

คุณคา ผูประกอบการ นวัตกรรมทางวัฒนธรรม การสรางสรรคผลิตภัณฑ และบริการ

ทางวัฒนธรรม

4. เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจฐานทุนวัฒนธรรม เศรษฐกิจ

ฐานราก

ตัวอยางกระบวนการดําเนินโครงการ



การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshops)

กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการฉบบัสมบรูณ์

การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshops)

กระบวนการพิจารณาเบือ้งต้น

เปิดรบัข้อเสนอเชิงหลกัการ

คณุสมบติัของผูเ้สนอขอรบัทนุ
1. ผูมี้สิทธิเสนอขอรบัทุน คือ อธิการบดี หรือผู้บริหารสถาบนัอดุมศึกษาระดบัรองอธิการบดี หรือผู้

ท่ีได้รบัมอบหมายจากอธิการบดี และมีการมอบหน่วยบริหารจดัการงานวิจยัในระดบัสถาบนั/

มหาวิทยาลยั ท่ีจะทาํหน้าท่ีขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัร่วมกบั บพท.

2. สถาบนัอดุมศึกษา/มหาวิทยาลยัท่ีสนใจสามารถเสนอข้อเสนอเชิงหลกัการ (Concept Proposal) 

ได้เพียง 1 โครงการต่อสถาบนั

3. เป็นสถาบนัอดุมศึกษา/มหาวิทยาลยัท่ีมีท่ีตัง้หรือพ้ืนท่ีบริการอยู่ในจงัหวดัเป้าหมายของการ

ดาํเนินงานวิจยั หากเป็นสถาบนัอดุมศึกษา/มหาวิทยาลยั/หน่วยงานภายนอกพ้ืนท่ีเป้าหมาย ต้อง

มีความร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศึกษา/มหาวิทยาลยั/หน่วยงานวิชาการในพ้ืนท่ีอย่างเป็นรปูธรรม

เท่านัน้

4. ทีมคณะผู้วิจยั ควรประกอบด้วย นักวิจยัและผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ทาํงานวิจยัด้านการ

พฒันาเชิงพ้ืนท่ี หรือด้านท่ีเก่ียวข้องกบัทุนทางวฒันธรรม และมีการทาํงานร่วมกนัแบบบรูณาการ

ศาสตร ์เช่น ด้านการบริหารจดัการเครือข่าย ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ด้านการ

จดัการมรดกวฒันธรรมหรือการท่องเท่ียว ด้านเศรษฐศาสตร ์บญัชี บริหารธรุกิจ การตลาด 

กรอบงบประมาณและระยะเวลา
1. กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจยั 1,500,000 บาท ต่อโครงการวิจยั

2. ระยะเวลาดาํเนินงานวิจยั 1 ปี (12 เดือน)

แนวทางการจดัการ

“มหาวิทยาลยักบัการขบัเคล่ือนทนุทางวฒันธรรม

เพ่ือการพฒันาเชิงพืน้ท่ี”

เงื่อนไขและแนวทางการจดัการ

9 ธนัวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565

ประกาศผลการพิจารณาภายใน วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2565

การอบรมเพ่ือพฒันาข้อเสนอโครงการฉบบัสมบรูณ์ 

5 กมุภาพนัธ ์2565

ประกาศผลการพิจารณาภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2565



เวทีชี้แจงซักถามอยางละเอียด

เสาร 18 ธค. 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.

Q&A เวทีชี้แจง Concept Proposal ทุนทางวัฒนธรรม

Meeting ID: 867 6985 7297 Passcode: 890893

QR Code Link การประชุม 
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