
การบรหิารจดัการทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสรมิ
และสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม 

โครงการจดัการความรูก้ารวจิยั

เพ่ือใชป้ระโยชน์ให้สัมฤทธ์ิผล

นายธีรวัฒน์  บุญสม
ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจยัและนวัตกรรม

ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ



หลักการของโครงการ KM

น าองค์ความรู้
จากผลงานวจิยัท่ีมีความ
พรอ้มไปขยายผลในวง
กวา้ง ต้องไม่เป็นการวจิยั
ใหม่ หรอืการวจิยัเชงิ
ทดลอง หรอืวจิยัสรา้ง

องค์ความรู้

น าองค์ความรูจ้าก
ผลงานวจิยัท่ีมีอยู่แล้ว
ไปขยายผล โดยดึง

หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องมามีส่วน
รว่มในการขยายผล

และต่อยอด

มกีระบวนงาน 
เทคโนโลยี เทคนิค

วธีิการ องค์ความรู ้และ
คู่มือองค์ความรูท่ี้

ชดัเจน  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และขยายผล

ในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้ 

ผลผลิตต้องตอบ
วตัถุประสงค์ และ
ตัวชีว้ดัท่ีก าหนดไว้

อย่างครบถ้วน ชดัเจน 
และมีผลลัพธ์/
ผลกระทบท่ีเป็น

มาตรฐาน

ระยะเวลาด าเนนิการ 
1 ปี หรอื 12 เดอืน 
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• จดัท ากรอบการ
ส่งเสรมิและสนับสนุน
การวจิยั และ TOR

• ประชมุคณะท างาน
บรหิารการส่งเสรมิ
และสนับสนุนการ
จดัการความรูก้ารวจิยั
และถ่ายทอดเพ่ือการ
ใชป้ระโยชน์

• ประกาศรับข้อเสนอ
กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวจิยัและ
นวตักรรม (Open Call) 
ผ่านระบบ NRIIS

• การชี้แจงกรอบการ
จดัการความรู้การวจิยัและ
ถ่ายทอดเพ่ือการใช้
ประโยชน์

• ปิดรับข้อเสนอ
กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการ
วจิยัและนวตักรรม 
ผ่านระบบ NRIIS

• พิจารณาข้อเสนอกิจกรรมฯ

• ประกาศผลการ
พิจารณาข้อเสนอ
โครงการ

• นักวจิยัปรับปรุง
ข้อเสนอ

• กล่ันกรอง
งบประมาณฯ

• อนุมัติโครงการ



แผนการด าเนินงานการจดัการความรูก้ารวจิยัและถ่ายทอดเพ่ือการใชป้ระโยชน์ 

ก.พ. มิ.ย. ต.ค. พ.ย. 






เม.ย.



• การอบรม
การยกระดับคุณภาพ
ข้อเสนอทุน KM 

ก.ค. 
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ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
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การบรหิารจดัการทุน KM 
เมื่อได้รบัอนุมัติทุน



วนัลงนาม
ในสัญญารบัทุนฯ

เดือนท่ี 8
1 เดือน

(นับจากส่ง (รา่ง) รายงาน
กิจกรรมฯ ฉบับสมบูรณ์)

เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 12

➢ รายงานความก้าวหน้า ครัง้ท่ี 1

➢ (รา่ง) คู่มือองค์ความรู้

➢ ประชมุติดตามความก้าวหน้า

โดยคณะท างานติดตาม ประเมินผล 

และให้ความเห็นทางวชิาการ

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ KM 12 เดือน 
(นับจากวนัลงนามในสัญญารบัทุนฯ) 

➢ รายงานความก้าวหน้า ครัง้ท่ี 2

➢ (รา่ง) คู่มือองค์ความรู้

➢ จดัท าสัญญารบัทุน

➢ แบบรายงานการท ากิจกรรมฯ 

(Inception Report)

➢ (รา่ง) รายงานกิจกรรมส่งเสรมิ

และสนับสนุนการวจิยัและ

นวตักรรมฉบับสมบูรณ์

➢ รายงานกิจกรรมส่งเสรมิและ

สนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม

ฉบับสมบูรณ์

งวดท่ี 
1

งวดท่ี 
2

งวดท่ี 
3

งวดท่ี 
4

งวดท่ี 
5
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ปัญหาท่ีอาจเกิดระหวา่งด าเนินโครงการ

❑ งานท่ีก าลังด าเนินการ/องค์ความรูท่ี้ใช ้ไมน่ าไปสู่วตัถุประสงค์ 

(ปกติผู้ทรงคุณวุฒิจะทักท้วง ต้องรบีปรบัการท างาน)

❑ การด าเนินการล่าชา้กวา่แผน 

(ต้องรบีปรบัการท างาน ถ้าล่าชา้มากต้องขออนุมัติขยายเวลากับ วช.)

❑ กระบวนการน าส่งองค์ความรูท่ี้เสนอไวไ้ม่เหมาะสม 

(ต้องเสรมิวธีิการใหม่เข้าชว่ย)
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❑ ต้องปรบัเปล่ียนพ้ืนท่ีและจ านวนกลุ่มเป้าหมาย

❑ หน่วยงานท่ีรว่มมือไม่เหมาะสม (เพ่ิมเติมหน่วยงานรว่มมือ)

❑ อื่น ๆ เชน่ ใชแ้บบฟอรม์รายงานไม่ถกูต้อง ข้อมูลน าเสนอไม่ชดัเจน 

น าภาพประกอบของผู้อื่นมาใชโ้ดยไม่ได้รบัอนุญาต หรอืไม่ได้อา้งองิ

อย่างเหมาะสม
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ปัญหาท่ีอาจเกิดระหวา่งด าเนินโครงการ (ต่อ)



ปัญหาในการเตรยีมคู่มือองค์ความรู้

• เน้ือหาองค์ความรูไ้ม่เหมาะสมกับผู้รบัการถ่ายทอด 

(ไม่ตรงวตัถุประสงค์ หรอืยาก-งา่ยเกินไป)

• การใชภ้าษาและภาพประกอบท่ีเป็นวชิาการมากเกินไป 

(ชอบวงเล็บภาษาอังกฤษ หรอืมีภาพจากต ารา) 

• รปูเล่มและตัวหนังสือไม่ชวนอ่าน 

(เล่มใหญ่เกินไป ตัวหนังสือเล็ก มีภาพประกอบไม่เหมาะสม)
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กลุ่มผู้อา่น/ผู้ใช้

โครงสรา้ง

ไม่ใชร่ายงานการวจิยั

: คู่มือองค์ความรู ้ :



โครงสรา้งคู่มือ KM

- วตัถปุระสงค์จดัท าขึ้นเพ่ืออะไร ให้กับใคร (กลุ่มเป้าหมายท่ีจะน าไปใช)้
- สาระโดยสรปุขององค์ความรู้
- ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลให้ความรว่มมือคาดหวงัการใช้ประโยชน์และผลท่ีเกิดขึ้น

ท่ีมาของเรื่อง ความจ าเป็น/ความส าคัญของเรื่อง ความหมายของเรื่อง ค าจ ากัดความ 
และน าเข้าไปสู่องค์ความรูอ้ะไรท่ีจะน าเสนอในคู่มือ

4.สาระส าคัญขององค์ความรู ้แบ่งเป็นหมวดๆ ตามท่ีน ามาถ่ายทอด

สาระส าคัญขององค์ความรูโ้ดยรวม วธีิการด าเนินงาน+กระบวนการ
ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ เงื่อนไขท่ีจะท าให้ไม่เกิดความส าเรจ็หรอืปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
ข้อพึงระวงัของการด าเนินงาน

5.บทสรปุ

1.ค าน า

2.สารบัญ

3.บทน า

6.ผู้จดัท า

เบอรโ์ทรท่ีสามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม

7.ท่ีมาของข้อมูล/แหล่งอ้างอิง
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หลักการจดัท าคู่มือ

ต้องไม่ใชเ่ป็นการสรปุเน้ือหาในรายงานท้ังหมด ไม่ใชเ่ล่มย่อของรายงาน

วเิคราะห์กลุ่มเปา้หมายท่ีจะน าไปใชเ้ป็นใคร ต้องการถ่ายทอดใหกั้บใคร

3. รปูแบบ/ขนาด

เสนอให้กลุ่มผู้ใชไ้ด้ลองอา่น เพ่ือปรบัอกีครัง้

- การใชภ้าษา มีค าแปล ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
- การใชร้ปูแบบ ส้ัน+เข้าใจงา่ย
- การดึงดูดความสนใจ

- ขนาดท่ีเหมาะสม
- สีสัน+ภาพถ่ายประกอบขององค์ความรูท่ี้ถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
ท่ีด าเนินการ ภาพถ่ายเครื่องมืออุปกรณ์/รปูแบบ

- ท าข้ันตอนเป็น infographic ท่ีเข้าใจงา่ย
**สรปุ who+how to+pattern+เข้าใจงา่ย+ใชไ้ด้จรงิ
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รปูแบบ/ขนาด



4 ประเด็นหลักท่ีต้องทบทวนก่อนส่งรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

1. บรรลุวตัถุประสงค์ครบถ้วนทุกข้อหรอืไม่

2. ผลลัพธ์ ผลผลิต ส าเรจ็ตามตัวชีว้ดัและค่าเป้าหมายครบถ้วนหรอืไม่ 
และกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รบัประโยชน์ตรงตามท่ีก าหนดหรอืไม่ 
พรอ้มแสดงหลักฐาน 

3. คู่มือองค์ความรูแ้ละส่ือการถ่ายทอด/อบรม ถูกต้อง สมบูรณ์ 
เข้าใจงา่ย ใชง้า่ยส าหรบักลุ่มเป้าหมายของโครงการน้ีหรอืไม่

4. พ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายเกิดความต่อเน่ือง/ย่ังยืน (Sustainable) หรอืไม่ 
พรอ้มแสดงหลักฐาน
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ตัวอยา่งโครงการ KM
ท่ีสัมฤทธ์ิผล
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ตัวอย่าง การใชป้ระโยชน์เชงินโยบายสาธารณะ

ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ  

แห่ง มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่

องค์ความรู้
ผลผลิต

พ้ืนท่ีได้รบัประโยชน์

ผลกระทบ

• เทคโนโลยีถนนรไีซเคิลจากขยะพลาสติก 

พ้ืนท่ีชมุชน จงัหวดัเชยีงใหม่

ถนนมีความเสถียรภาพตามมาตรฐานวิศวกรรม
การทางและลดปรมิาณขยะพลาสติก
ข้อเสนอแนะ การใช้ขยะถุง พลาสติกในโครงสร้าง
งานถนน 

1. ประชาชนได้รว่มกิจกรรมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีกับการท างาน
เพ่ือสังคม

2. ลดพ้ืนท่ีในการฝังกลบขยะถงุพลาสติกใน
บรเิวณท่ีท า

3. การเกษตรและลดประมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
เพ่ิมมูลค่าให้ขยะถงุพลาสติกท่ีไม่มค่ีาในเชงิพานิช
โดยการแปรสภาพเป็นวสัดุผสมเพ่ิมในถนน 
ลาดยางแอสฟลัต์

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยโีครงสรา้ง
งานถนนเพ่ือลดขยะพลาสติกในชมุชน 
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ตัวอย่าง การใชป้ระโยชน์เชงิความม่ันคง

โดย  รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์  แห่ง  มหาวทิยาลัยศิลปากร

การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูร้ะบบเฝ้าระวงัไฟปา่อัจฉรยิะ

องค์ความรู้

กลุ่มเปา้หมาย

ผลกระทบ

ผลผลิต

ระบบเฝ้าระวงัไฟป่าอัจฉรยิะ แบบจ าลองการเกิดไฟป่า
เจ้าหน้าท่ีควบคุมไฟป่า และชุมชนมี
ความรู้เก่ียวกับระบบเฝ้าระวังไฟป่า
อัจฉรยิะ

สถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง-ล าพูน และสถานีควบคุม

ไฟป่าผาเมือง-ล าพูน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า 

และพันธ์ุพืช กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม และชมุชนท่ีอาศัยในบรเิวณป่า

• ชมุชนมีความรู ้ความเข้าใจในการเฝ้าระวงั
และควบคุมไฟป่า
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องค์ความรู้

1. องค์ความรูเ้ก่ียวกับอทุยานธรณีสตลู
2. องค์ความรูด้้านการจดัการโฮมสเตย์
3. องค์ความรูด้้านการเป็นมคัคเุทศก์อทุยานธรณีสตลู
4. องค์ความรูด้้านการบรกิาร
5. องค์ความรูด้้านการจดัการการท่องเท่ียวโดยชมุชน

แบบมีส่วนรว่มในอทุยานธรณีสตลู
6. องค์ความรูด้้านอาหารท้องถ่ิน: อรอ่ยปลอดภัย

พ้ืนท่ีได้รบัประโยชน์

การสร้างโอกาสการจ้างงานส าหรับชุมชนในท้องถ่ิน 
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับ
ท้องถ่ินเกิดการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทุกด้านอย่างองค์รวมและเสริมสร้างคุณค่า
ของมรดกทางธรณีและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีแหล่งมรดก
ทางธรณีวิทยาในอุทยานธรณีเป็นห้องเรียนจริงในโลก
ท่ีเด็ก ๆ ผู้ใหญ่ ผู้คนในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวสามารถ
เรียนรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของพ้ืนท่ี

ผลกระทบ

➢ กลุ่มเป้าหมาย

1. องค์การบรหิารส่วนต าบลปาล์มพัฒนา 
อ าเภอมะนัง จงัหวดัสตูล

2. องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งหวา้ 
อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล

3. องค์การบรหิารส่วนต าบลละงู 
อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 

การจดัการความรูด้้านการพัฒนาการท่องเท่ียว
เชงิสรา้งสรรค์โดยชุมชนในอทุยานธรณีโลกสตลู

ผศ.ดร.ปรมติา พันธ์วงศ์ แห่ง มหาวทิยาลัยมหิดล

ประโยชน์ท่ีได้รบั

การพัฒนาการจดัการพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกและ
การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้คนท้องถ่ิน
มีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะของอุทยาน
ธรณีโลก ส่งเสริมกระบวนการจดัการท่องเท่ียว
ให้นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และคนท้องถ่ิน
เกิดความหวงแหนในคุณค่าของทรัพยากรทาง
ธรณี ประเด็นเหล่าน้ีจะท าให้การท่องเท่ียวด้าน
ธ ร ณี ท่ี อุ ท ย า น ธ ร ณี สตู ล  ( geotourism)
เป็นรูปแบบตัวอย่างท่ีจะน าไปใช้กับพ้ืนท่ีอื่นๆ
ต่อไป
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ตัวอย่าง การใชป้ระโยชน์เชงิชุมชน สังคม



โครงการพัฒนาบ่อดินให้เป็นบ่อเล้ียงหอยแครงในระบบปิด ท่ีต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม

บอ่เล้ียงหอยแครงในระบบปดิ 

ตัวอย่าง การใชป้ระโยชน์การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวทางพระราชด าริ

ดร. ไพฑูรย์  มกกงไผ่  แห่ง สถาบันวทิยาศาสตรท์างทะเล มหาวทิยาลัยบูรพา

องค์ความรู้

1. การฟื้ นฟูสภาพดินให้มอีากาศ ไม่เกิดการสะสมของสารอนิทรยี์
ซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่ของโรคและพยาธิสัตวน์้า

2. การส่งเสรมิการปลูกไมช้ายเลน
3. การเพาะเล้ียงสาหรา่ย (แพลงก์ตอน)
4. การตรวจสอบคณุภาพนา้ในบ่อเล้ียง 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเพาะเล้ียงต าบลคลองโคน สมุทรสงคราม, 
ต าบลบางตะบูน เพชรบุรี
ต าบลคลองด่าน สมุทรปราการ 
บ้านแหลมมะชาม จงัหวดัตราด
- เกษตรกรกลุ่มเพาะเล้ียงสัตวน์้า และประชาชน 

นิสิตนักศึกษาท่ัวไปท่ีสนใจ

ผลกระทบ

- ประชาชนให้ความส าคัญของทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม
- เข้าใจถึงระบบนิเวศวทิยาทางนา้เพ่ือการเพาะเล้ียงได้ดีขึ้น
- ลดความเส่ียงการตายของหอยแครง ได้ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีปลอดภัย
- ใชร้ะยะเวลาการเล้ียงท่ีส้ันลง
- เกิดความรว่มมอืรว่มใจของคนในชมุชน 
- สรา้งเครอืข่ายในอาชพีระหวา่งชมุชนใกล้เคียงและต่างพ้ืนท่ี
- ได้พ้ืนท่ีการเพาะเล้ียงสัตวน์้าเพ่ิมมากขึ้น 
- มีต้นแบบในการจดัการระบบนา้ เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงทาง  
ทรพัยากรธรรมชาติ เพ่ิมปรมิาณสัตวน์า้

- เพ่ิมรายได้สู่ครวัเรอืน น ามาสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และความมัน่คงทางสังคม
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ส ำนักงำนกำรวิจยัแห่งชำติ (วช.)

www.nrct.go.th   NRCTofficial
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