
การช้ีแจงเปาหมายและวัตถปุระสงคของ
กรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาระดับพ้ืนที่ ประจําป
งบประมาณ 2564

ดร. กิตติ  สัจจาวัฒนา

ผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทนุดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ                   
(หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนที่)



Gridded population cartograms help us better 

understand internal variation in the distribution of 

people within countries in their quantitative 

dimension. 

Thailand Gridded Population

TRF-ABC in house analysis (2018) from the night light from NASA Earth 

Observatory to depict the proxy distribution of spatial development of 

in each provinces.  https://earthobservatory.nasa.gov

This map uses data from the Gridded Population of the World (GPW), 

v3 at 2.5 arc minute resolution, released by SEDAC (Socioeconomic 

Data and Applications Center) (accessed January 2012).

Margo Towie, Jason Clenfield and Hannah Dormido, July 25, 2019, 

“Thailand Has a Developing Economy and a Big First World Problem, ” 

https://www.bloomberg.com/graphics/2019-thailand-baby-bust/ 
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ทิศทางการพฒันาประเทศไทยกับการพัฒนาพ้ืนท่ี

แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที่ 4 3 6 5 และ 2 

Smart Local Government Local Enterprises 

New Growth Poles BCG : Bio/Circular/Green Economy 

Economic Corridor

Research and Innovation/Learning Platform/Lifelong Learning 

เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาคนและสรางการเรียนรูตลอดชีวิต

กระจายศูนยกลางความเจริญและลดความเหล่ือมลํ้า

Smart government 

แผนแมบทภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 

ที่ 15 16 17 6 20 23 และ 12   

พลังทางสังคม 

เมืองนาอยูเศรษฐกจิฐานราก

ความเสมอภาค&หลักประกันทางสังคม 

ประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐ

การพัฒนาการเรยีนรู & การเรียนรูตลอดชีวิต

การเติบโตอยางยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

New Growth Engines 

Area based SDG

Smart Community

วิจัยและนวตักรรม
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 มุงสรางการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีจงัหวัดใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ โดยใชขอมูลความรู และ

เสริมสรางขดีความสามารถของมหาวิทยาลัยในการสรางความรูเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาของพ้ืนที่ สูการ

สราง Sustainable Growth ภายใตความทาทายใหม

ขอมูล ความรู  
การ

เปลี่ยนแปลงใน
พื้นท่ี

 

ชุมชน

หนวยงานรฐั

อปท.ภาคเอกชน

วิชาการ



เปาหมายและ
วัตถุประสงคการ
จัดต้ังหนวย บพท. 

การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นท่ี      
การพัฒนาชุมชน หรือทองถ่ิน ที่มีวัตถุประสงคใหประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันของผูประกอบการรายใหม ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจสังคมในระดับพ้ืนที่

จาก หมวดที่ 1 ขอ 5 ขอบังคับคณะกรรมการอํานวยการ สอวช. วาดวย
หนวยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 

เปาหมาย กระจายความเจริญและสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจสังคมทองถ่ิน ดวยความรูและนวัตกรรม



• Potential analysis

• Focus on BCG

• Financial literacy

• entrepreneurship

• New value chain

• Unit : กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน/OTOP/Local SME/S.E. • Big data on target family
• Root cause analysis
• Demand-Supply matching
• Unit : household

• Learning community

• Learning & innovation platform

• Digital platform

• Concrete changes

• Unit : ตําบล

Smart 
community

PovertyLocal 
enterprise

• Smart growth charter

• Data-driven planning

• กองทุนรักบานเกิด

• กลไกการจัดการศึกษาเชงิพ้ืนที่

• ขีดความสามารถใหมของทองถ่ิน

• ความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมในพ้ืนที่

พิเศษ และชายแดนในภมูิภาค

• Unit : ทองถ่ิน เมือง จังหวัด กลุมจังหวัด ภูมภิาค

Area-Based Strategic Programs

Smart city

Smart 
government 

(local, provincial, 
regional)

พื้นท่ีพิเศษ และ
ชายแดนใน

ภูมิภาค

Micro level

เศรษฐกิจฐานราก
Macro level

กระจายศูนยกลางความเจรญิ



แนวทางการสนับสนุนทุนวจิัยของ บพท.

Upstream Midstream Downstream
จัด Consortium รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียและ

ผูใชโยชนจากงานวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ

และหนวยงานที่เก่ียวของ พัฒนากรอบการวิจัย

ของแผนงานริเริ่มสําคัญ

ประกาศรับขอเสนอโครงการ

ขอเสนอโครงการ
กระบวนการพิจารณา

ขอเสนอโครงการ

ขอเสนอโครงการที่

ผานพิจารณา

จัดทําสัญญา 

จัดระบบ Monitoring 

และ Evaluation /

ติดตามรายงาน

ความกาวหนา

พิจารณา

เบิกจาย

เงินงวดที่ 

1

พิจารณา

เบิกจาย

เงินงวด

สดุทาย/

ปดโครงการ 

- สื่อสารสาธารณะเพ่ือเผยแพรในวงกวาง

- สังเคราะหกรอบงานวิจัย /สังคราะหภาพรวมงานเพื่อยกระดับ

- จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันใหเกิดผลกระทบเชิงนโยบายทั้งในระดับพ้ืนที่

และระดับสวนกลาง

- ระเบียบ หลักเกณฑ ขอกําหนด 

(คูมือของหนวย บพท.)

จัดระบบ 

Monitoring และ 

Evaluation /

รายงานฉบับสมบูรณ

แบบสรุปปด

โครงการ RE

พิจารณาจาก

นักวจิัย คุณภาพ

การปรับขอเสนอโครงการวิจัย

เพื่อจัดทําสัญญารับทุนวิจัย



                      บทบาทของการสนับสนุนทุนวิจัยของ บพท.

Upstream Midstream Downstream

 จัด Consortium รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชประโยชนจากงานวิจัย 

พัฒนา platform framework รวมกัน

 จัด Workshop พัฒนาขอเสนอโครงการท่ีตรงเปา

 กระบวนการพิจารณาขอเสนอโครงการ และจัดทําสัญญา 

 จัดระบบ Monitoring และ Evaluation เพ่ือคุมเปา

 สื่อสารสาธารณะเพื่อเผยแพรในวงกวาง

 ติดตามและสังเคราะหภาพรวมงานเปนระยะเพื่อยกระดับงานและขับเคลื่อนไปใชประโยชน

 จัดทาํขอเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันใหเกิดผลกระทบเชิงนโยบายทั้งในระดับพื้นที่และระดับ

สวนกลาง
9



ผลการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
ปงบประมาณ 2563
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แผนงาน “พื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา”

เปาหมาย
กระจายความเจริญและสรางความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจสังคมทองถิ่น ดวยความรูและ

นวัตกรรม

Platform 4
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเลื่อมล้ํา

Platform 4
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเลื่อมล้ํา

Programs 14 : ขจัดความยากจน

แบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา

Programs 14 : ขจัดความยากจน

แบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา

Programs 15 : เมืองนาอยูและการ

กระจายศูนยกลางความเจริญ

Programs 15 : เมืองนาอยูและการ

กระจายศูนยกลางความเจริญ
Programs 13 : นวัตกรรมสําหรับ

เศรษฐกิจฐานรากและชมุชน

นวัตกรรม

Programs 13 : นวัตกรรมสําหรับ

เศรษฐกิจฐานรากและชมุชน

นวัตกรรมพันธกิจ บพท. การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่  การพัฒนาชุมชน หรือ

ทองถิ่น ที่มีวัตถุประสงคใหประชาชนมีชีวิตความ

เปนอยู ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการราย

ใหม ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจสังคมในระดับ

พ้ืนที่

แผนงาน “ชมุชนนวัตกรรมเพ่ือการ

พฒันาที่ย่ังยืน” 

แผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนที่”
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12

มหาวทิยาลยัในกาํกบั, 17, 35%

มหาวทิยาลยัของรฐั, 2, 4%

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ,  8 , 16%

มหาวทิยาลยัราชภฏั, 4, 8%

มหาวทิยาลยัเอกชน, 5, 10%

หน่วยงาน/สถาบนัอนืๆ, 13, 27%

มหาวิทยาลยัในกาํกับ มหาวิทยาลยัของรัฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ มหาวิทยาลยัเอกชน หนวยงาน/สถาบันอื่นๆ

มหาวิทยาลัยใน
กํากบั, 308.88, 

39%

มหาวิทยาลยั
ของรัฐ, 

155.00, 19%

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

มงคล , 131.73, 
16%

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏ, 57.00, 7%

มหาวิทยาลยั
เอกชน, 31.00, 

4%

หนวยงาน/
สถาบันอื่นๆ, 
120.11, 15%

มหาวิทยาลัย
ในกํากับ, 39, 

43%

มหาวิทยาลัย
ของรฐั, 2, 

2%

 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคล ,  19 , 

21%

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ, 7, 

8%

มหาวิทยาลัย
เอกชน, 6, 

6%

หนวยงาน/
สถาบันอ่ืนๆ, 
18, 20%

มหาวิทยาลัยใน
กํากับ, 17, 35%

มหาวิทยาลัยของ
รัฐ, 2, 4%

 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช

มงคล ,  8 , 16%

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ, 4, 8%

มหาวิทยาลัย
เอกชน, 5, 10%

หนวยงาน/สถาบัน
อ่ืนๆ, 13, 27%

สรุปผลการสนบัสนุนทุนป 2563 แยกตามประเภทมหาวิทยาลัย

จํานวนงบประมาณ
664.2132 ลานบาท

จํานวนโครงการ
91 โครงการ

จํานวนหนวยงาน
49 หนวยงาน



13

โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานราก
และชมุชนนวัตกรรม (486.0937 ลานบาท)

โปรแกรมท่ี 15 เมืองนาอยูและการกระจาย
ศูนยกลางความเจริญ  (75 ลานบาท)

โปรแกรมที่ 17 การแกปญหาวิกฤตของประเทศ 
(103.1194 ลานบาท)

ผลการสนับสนุนทุนป 2563 แยกตามประเภทมหาวิทยาลัย โปรแกรมและแผนงาน
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แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน”

แผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี”

แผนงาน “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา”

แผนงาน “การแกปญหาวิกฤตของประเทศ”

ผลการสนับสนุนทุนวิจัยและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ประจําปงบประมาณ 2563
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แ ผ น ง า น  “ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ

นวัตกรรมเพื่ อแก ไขปญหา

ความยากจนอยางเบด็เสร็จและ

แมนยํา”

แผนงาน “พ้ืนท่ีนวัตกรรม

การศึกษา”

เปาหมาย
กระจายความเจริญและสรางความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจสังคมทองถิ่น ดวยความรูและ

นวัตกรรม

Platform 4
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเลื่อมล้ํา

Platform 4
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเลื่อมล้ํา

Programs 14 : ขจดัความ

ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยํา

Programs 14 : ขจดัความ

ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยํา

Programs 15 : เมืองนา

อยูและการกระจาย

ศูนยกลางความเจริญ

Programs 15 : เมืองนา

อยูและการกระจาย

ศูนยกลางความเจริญ

Programs 13 : นวัตกรรม

สําหรับเศรษฐกิจฐานราก

และชุมชนนวัตกรรม

Programs 13 : นวัตกรรม

สําหรับเศรษฐกิจฐานราก

และชุมชนนวัตกรรม
พันธกิจ บพท. การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือทองถิ่น ท่ีมี

วัตถุประสงคใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น มี

คุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของผูประกอบการรายใหม ธุรกิจขนาดจ๋ิว 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน 

และวิสาหกจิสังคมในระดับพ้ืนที่

แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

แผนงาน “มหาวิทยาลัย

พัฒนาพ้ืนท่ี”

แผนงาน “การพัฒนาเมือง

เพื่อกระจายศูนยกลาง

ความเจริญและลดความ

เหล่ือมลํ้า”

Programs 17 : 

การแกปญหาวิกฤติของ

ประเทศ

Programs 17 : 

การแกปญหาวิกฤติของ

ประเทศ

แผนงาน “การสรางแผน

ธรุกิจเพื่อสรางเศรษฐกิจ

ฐานรากรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและวกิฤตดาน

เศรษฐกิจและแกไขปญหา

ความยากจน”

แผนงาน “มหาวิทยาลัย

พฒันาพื้นที”่
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KR 
1. 500 ตําบล/ป 
• 1.1 มีกลไกที่มขีีดความสามารถในการจัดการตนเอง ในมิติดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอมของชุมชนดวยความรูและนวัตกรรม 

• 1.2 มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอมของชุมชนดวยความรูและ
นวัตกรรม 

• 1.3 มีการสรางความรูและนําความรูไปใชในการจัดการปญหาในชุมชน

• 1.4 นวตักรชาวบาน 1,000 คน/ป

2. อัตราการเติบโตของมลูคาเศรษฐกิจฐานราก และมูลคาสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมข้ึนเปน  รอยละ 10

3. ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึง (Inclusive Development Index) 
ของประเทศไทยอยูใน Top 10 ของกลุมประเทศกําลังพัฒนา

แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน”
Programs 13 : นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมPrograms 13 : นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

พื้นท่ีชุมชนระดับตําบลกลุมเปาหมาย 500 ตําบลตอป จากท้ังหมด 7,255 ตําบลทั่วประเทศ

กรอบการวิจัย

กิตติ สัจจาวฒันา,2562



ก ร อ บ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น โ จ ท ย ที่ ใ ห ค ว า ม สํา คั ญ
การพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตําบล แลวสราง ตัวแบบการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation 

platform) ของชุมชนผานการสรางนวัตกรชาวบานในชุมชน เพ่ือใหกลไกพัฒนาพ้ืนที่อยางมีสวนรวมระดับชุมชนสามารถวิเคราะหปญหาของชุมชน

ตนเองไดอยางแมนยาํ รวมถึงมีการยอมรับ ปรับใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือแกไขปญหาสําคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเองไดอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน 
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โจทย เปาหมาย
1) การใชเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแกไขปญหาที่สาํคัญ/เสริมและ

ยกระดับศักยภาพที่สําคัญในพ้ืนที่ผานการสราง Learning and Innovation 

platform

2) ถายทอดความรูสูการปฏิบัติจริงโดยการสรางนวัตกรชาวบานที่มีทักษะการรับและ

ปรับใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ถายทอดความรูไปสูผูอื่นได รวมทั้งจัดการ

ความรูไปแกไขปญหาสําคัญในชุมชนไดอยางย่ังยืน

- 500 ตําบล

- นวัตกรชาวบาน 1,000 คน/ป

- รูปธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุมเปาหมายและพื้นที่ พื้นที่ระดับตําบลทั่วประเทศ โดยใน 1 ตาํบลเปาหมายสามารถเลือกชุมชนเปาหมายอยางนอย 1 ชุมชน (หมูบาน) 

ท้ังนี้ตองกลุมเปาหมายไมตํ่ากวา 10 ตําบลตอ 1 ชุดโครงการวิจัย



คุณสมบัติและเง่ือนไขของผูเสนอขอรับทุน
1) ผูมีสิทธิเสนอขอรบัทุน คือ สถาบัน/หนวยงาน/นักวิจัย/นักวิจัยอิสระ ท่ีสนใจ  

2) สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หนวยงานตนสังกัดหัวหนาโครงการ จะตองมี

ที่ต้ังหรือพ้ืนที่บริการอยูในจังหวัดเปาหมายของการดําเนินงานวิจัย หากเปน

สถาบัน/หนวยงานภายนอกพื้นที่เปาหมายตองมีการมีสวนรวมและมีความรวมมือกับ

สถาบัน/หนวยงานวิชาการในพื้นที่อยางเปนรูปธรรมเทานั้น

3) กรณีผูยื่นขอรับการสนับสนุนเปนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะตองมีคุณสมบัติ

ตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ วา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแกภาคเอกชนและภาคประชา

สังคม เพ่ือใหนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน พ.ศ. 2563

กรอบงบประมาณและระยะเวลา
1) กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 - 5,000,000 บาทตอ

ขอเสนอชุดโครงการวิจัย ข้ึนอยูกับเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

2) ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 1 ป (12 เดือน)
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แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่ อการพัฒนาอยาง ย่ังยืน”

เปดรับขอเสนอชุดโครงการวิจัยเปดรับขอเสนอชุดโครงการวิจัย

กระบวนการพจิารณาเบ้ืองตนกระบวนการพจิารณาเบ้ืองตน
ตนเดือนกุมภาพันธ 2564 

กระบวนการพิจารณาโดยละเอียดแบบ Dialogue 

Forum รวมกับผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

กระบวนการพิจารณาโดยละเอียดแบบ Dialogue 

Forum รวมกับผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

กระบวนการออกสัญญาและเบิกจายเงินงวดที่ 1กระบวนการออกสัญญาและเบิกจายเงินงวดที่ 1
เร่ิมสัญญา 15 มีนาคม 2564 

เดือนกุมภาพันธ 2564 

ประกาศผลการพิจารณาเบื้องตน

1.ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด

2.แจงความเห็นปรับขอเสนอโครงการเพ่ือทาํ

สัญญารับทุน

22 ธันวาคม 2563 -  24 มกราคม 2564 

แนวทางการจดัการ

หมายเหตุ * กําหนดเวลาอาจจะปรบัเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
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กรอบการวิจัย

“การพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐาน

ทรัพยากร พื้นถ่ินเพ่ือสรางเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพ้ืนที”่
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กรอบการวิจัย
“การพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการในพ้ืนที ่(Local Enterprises) 

บนฐานทรัพยากรพ้ืนถ่ินเพื่อสรางเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพ้ืนที”่

ผูประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) หมายถึง วิสาหกิจชุมชน/OTOP/Local SMEs/S.E. 

ในระดบัพื้นที่ทั่วประเทศ ที่มีการจางงานภายในพื้นที่และใชวตัถุดบิภายในพ้ืนที่

ภายใตแผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที”่ภายใตแผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที”่

เปาหมาย:
1) ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ อยางนอย 300 กลุม

ผูประกอบการในพ้ืนที่ (Local Enterprises) ทั่วประเทศ 

2) สรางผูประกอบการในชุมชน/รุนใหม เพื่อยกระดับการผลิต

ที่มีมาตรฐาน ไมนอยกวา 50 ผูประกอบการ

3) อัตราการเติบโตของมูลคาเศรษฐกิจฐานราก /

เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนทีเ่ปาหมาย บนฐานทุนทรัพยากร/

วัฒนธรรมในพื้นที่ และมูลคาสินคาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมขึ้นเปน 

รอยละ 10

4) ชุมชน/กลุมเปาหมายมรีายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 15



ก ร อ บ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น โ จ ท ย ที่ ใ ห ค ว า ม สํา คั ญ
สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่เสนอขอเสนอชดุโครงการวิจัยทําทั้ง 2 โจทยและตองวิเคราะหหวงโซอปุทาน (Supply Chain) ของทรัพยากร/วัตถุดิบพื้นถิ่น และเสนอ

แผนการพัฒนาหวงโซคุณคา (Value Chain) อยางชัดเจน โดยสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่สนใจตองเสนอการวิจัยไมนอยกวา 10 กลุมผูประกอบการในพื้นที่ตลอด

หวงโซคุณคา และมีกระบวนการวิจัยใหเกิดการจัดการหวงโซคุณคาใหมที่มีการกระจายรายไดอยางมีธรรมาภิบาล (Fairtrade) ต้ังแตตนน้ําจนกระท่ังถึงปลายน้ํา 
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โจทย เปาหมาย
1) การพฒันาและยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการใน

พื้นที่ใหสามารถแขงขันไดในตลาดที่แทจริงอยางยั่งยืน และเกิดการ

จางงานในชมุชนเพ่ือสรางเศรษฐกิจหมนุเวียนภายในชุมชน

2) กระบวนการยกระดับและเพิ่มมูลคาของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ

ชุมชนใหไดมาตราฐานสินคาแขงขันไดในตลาดที่แทจริง และมีการ

จัดการหวงโซคุณคาใหม (New Network Value Chain) เพื่อให

เกิดโครงสรางการกระจายรายไดสูเกษตรกรผูผลิต/ผูผลิตตนนํ้า

อยางเปนธรรม (Fairtrade)

 300 กลุมผูประกอบการในพื้นที(่กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน/OTOP/Local SMEs/S.E. ในระดับพื้นที)่

 อัตราการเติบโตของมูลคาเศรษฐกิจฐานราก /เศรษฐกิจชุมชน

ในพื้นที่เปาหมาย บนฐานทุนทรัพยากร/วัฒนธรรมในพื้นที่ 

และมูลคาสินคาผลิตภัณฑชมุชนเพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 10

 สรางผูประกอบการในชุมชน/รุนใหมเพื่อยกระดับการผลิตที่มี

มาตรฐาน ไมนอยกวา 50 ผูประกอบการ



คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูเสนอขอรับทนุ

1) เปนทุนระดับสถาบัน ผูมีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ อธิการบดีหรือผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี/หัวหนาหนวยงาน และมีการ

มอบหนวยบริหารจัดการงานวิจัยในระดับสถาบนั/มหาวิทยาลัย ที่จะทําหนาที่ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลยัรวมกับ บพท.

2) สถาบนัอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถเสนอขอเสนอชุดโครงการวิจัยไดเพียง 1 ชุด

โครงการวิจัย
3) เปนสถาบนัอุดมศึกษา/มหาวทิยาลัยท่ีมทีี่ตั้งหรอืพ้ืนท่ีบริการอยูในจังหวัดเปาหมายของการ

ดําเนินงานวิจัย หากเปนสถาบนัอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หนวยงานภายนอกพื้นที่เปาหมายตองมี

การมีสวนรวมและมีความรวมมอืกับสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หนวยงานวิชาการในพื้นท่ี

อยางเปนรูปธรรมเทานั้น

กรอบงบประมาณและระยะเวลา
1) กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 1,500,000 – 5,000,000 บาทตอ

ขอเสนอชุดโครงการวิจัย ขึ้นอยูจํานวนกลุมผูประกอบการในพื้นที่ 

2) ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 1 ป 6 เดือน (18 เดือน)
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กรอ บ กา รวิ จั ย
“ก า ร พัฒนาขี ดคว ามสามา ร ถของผู ป ร ะ กอบ การ ในพื้ น ที่  ( L o c a l  E n t e rp r i s e s )  

บน ฐ า นทรั พยาก ร พ้ื น ถ่ิ น เ พ่ื อ ส ร า ง เ ศ รษฐ กิ จฐา นรา กและ เศ รษฐ กิ จห มุน เ วี ยน ใน พ้ื นที่ ”

เปดรับขอเสนอชุดโครงการวิจัยเปดรับขอเสนอชุดโครงการวิจัย

กระบวนการพิจารณาเบ้ืองตนกระบวนการพิจารณาเบ้ืองตน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) 
เพื่อทบทวนขอเสนอโครงการวิจัย และไดขอเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบรูณ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) 
เพื่อทบทวนขอเสนอโครงการวิจัย และไดขอเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบรูณ 

31 มกราคม 2564 

15-17 กมุภาพนัธ 2564 

กระบวนการพิจารณาโดยละเอียด โดยผูทรงคุณวุฒิกระบวนการพิจารณาโดยละเอียด โดยผูทรงคุณวุฒิ

กระบวนการออกสัญญาและเบิกจายเงินงวดที่ 1กระบวนการออกสัญญาและเบิกจายเงินงวดที่ 1
เร่ิมสัญญา 15 มีนาคม 2564 

ตนเดือนมีนาคม 2564 

ประกาศผลการพิจารณาเบื้องตน

1.ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด

2.แจงความเห็นปรับขอเสนอโครงการเพ่ือทํา

สัญญารับทุน

22 ธันวาคม 2563 -  21 มกราคม 2564 

แนวทางการจดัการ

หมายเหตุ * กําหนดเวลาอาจจะปรบัเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
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กรอบการวิจัย

“ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสํานกึทองถ่ิน”
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กรอบการวิจยั
“การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสํานกึทองถ่ิน”

ภายใตแผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที”่ภายใตแผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที”่

เปาหมาย:

 20 พ้ืนท่ี/ยาน/จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค
 อัตราการเติบโตของมูลคาเศรษฐกิจฐานราก และ

มูลคาสินคาผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มข้ึนเปน รอยละ 10

กลไกหลักในการขับเคลื่อน คอื 

“กลุมผูประกอบการในพ้ืนท่ียาน”

และ 

“หนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน/ภาครัฐในพ้ืนที”่ 



ก ร อ บ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น โ จ ท ย ที่ ใ ห ค ว า ม สํา คั ญ
“การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสํานึกทองถ่ิน” โดยมีเปาหมายเพื่อใหมหาวทิยาลัยเปนกลไกสําคัญในการอํานวย 

(Facilitate) ใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ในมิติตางๆผานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมท่ีจะสรางกลไกความรวมมือกับภาคีหลัก

ในพื้นที่  ไดแก เครือขายศิลปน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน ในการจัดทําแผนที่วัฒนธรรม (Cultural Mapping) ซ่ึงนําไปสูการตอยอดสงเสริม

ผูประกอบการวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur)   และเพิ่มมูลคาแกสนิคาและบริการทางวัฒนธรรม (Cultural Product & Service)

29

โจทย เปาหมาย
การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากดวยฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ 

ผานกระบวนการ

1) สรางความรวมมือระหวางสถาบันศึกษากับภาคหีลักในพื้นที่ 

ไดแก เครือขายศิลปน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และภาค

ธุรกิจเอกชน ใหเกิดแผนความรวมมอื (Cooperation Plan) ในการ

จัดทําแผนที่วัฒนธรรม (Cultural Mapping)

2) พัฒนาผูประกอบการวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) ที่

สรางงานสรางรายไดผาน ผลิตภณัฑทางวัฒนธรรม (Cultural 

Product) และ/หรอื บริการทางวัฒนธรรม (Cultural Service)

1.รายไดชุมชนในพื้นที่เปาหมายเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10

2.อัตราการเติบโตของมูลคาเศรษฐกจิฐานราก และมูลคาสินคา

ผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มข้ึนเปน รอยละ 10

3.มีผูประกอบการวัฒนธรรมไมนอยกวา 10 ราย

4.มีผลิตภัณฑและ/หรือบรกิารทางวฒันธรรมไมนอยกวา 10 

ผลิตภัณฑ

5.มีแนวทางการรวมกลุมเปนวิสาหกิจวัฒนธรรม



หมายเหตุ * กําหนดเวลาอาจจะปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คุณสมบัติและเง่ือนไขของผูเสนอขอรับทนุ

1) เปนทุนระดับสถาบัน ผูมีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ อธิการบดีหรือผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี/หัวหนาหนวยงาน และมีการ

มอบหนวยบริหารจัดการงานวิจัยในระดับสถาบนั/มหาวิทยาลัย ที่จะทําหนาที่ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลยัรวมกับ บพท.

2) เปนสถาบนัอุดมศึกษา/มหาวทิยาลัยท่ีมทีี่ตั้งหรอืพ้ืนท่ีบริการอยูในจังหวัดเปาหมายของ

การดําเนนิงานวจิยั หากเปนสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หนวยงานภายนอกพื้นท่ี

เปาหมายตองมีการมีสวนรวมและมีความรวมมือกับสถาบนัอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/

หนวยงานวิชาการในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรมเทานั้น

3) มีพื้นที่ท่ีเปนตนทุนเดิมของทีมวิจัย และเปนพื้นที่ซ่ึงมีความเปนไปไดที่จะตอยอด

4) มีความรวมมือจากกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ี และไดรับความรวมมือจากภาคีหลัก 

5) มีตัวชี้วัดเชงิคุณคาและมูลคาท่ีสะทอนความสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ

กรอบงบประมาณและระยะเวลา
1) กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 1,500,000 บาทตอชุดโครงการ 

ขึ้นอยูกับเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการวจิยั 

2) ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 1 ป 3 เดือน (15 เดือน)

30

กรอ บ กา รวิ จั ย

“การจั ดการ ทุนทางวัฒนธรรมเ พ่ือยกระดับ เศรษฐ กิจชุมชน และสํา นึกทอง ถ่ิน”

เปดรับขอเสนอชุดโครงการวิจัยเปดรับขอเสนอชุดโครงการวิจัย

กระบวนการพิจารณาเบ้ืองตนกระบวนการพิจารณาเบ้ืองตน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) 
เพื่อทบทวนขอเสนอโครงการวิจัย และไดขอเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบรูณ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) 
เพื่อทบทวนขอเสนอโครงการวิจัย และไดขอเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบรูณ 

5 กุมภาพันธ 2564 

20-23 กุมภาพันธ 2564 

กระบวนการพิจารณาโดยละเอียด โดยผูทรงคุณวุฒิกระบวนการพิจารณาโดยละเอียด โดยผูทรงคุณวุฒิ

กระบวนการออกสัญญาและเบิกจายเงินงวดที่ 1กระบวนการออกสัญญาและเบิกจายเงินงวดที่ 1
เร่ิมสัญญา 1 เมษายน 2564 

8 มีนาคม 2564 

ประกาศผลการพิจารณาเบื้องตน

1.ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด

2.แจงความเห็นปรับขอเสนอโครงการเพ่ือทํา

สัญญารับทุน

25 ธันวาคม 2563 -  24 มกราคม 2564 

แนวทางการจดัการ
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แผนงาน “พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา”

KR 
• 🏠 ครอบคลุมพื้นท่ีเปาหมาย 6 พื้นที่ 8 จังหวัด ตาม 

พ.ร.บ.นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  ไดแก ระยอง        
ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม กาญจนบุรี และ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

• 👫 กลไกการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จาํนวน 20 
กลไก

• 📚 หลักสูตร/นวัตกรรมและนโยบายการจัดการศึกษาที่
ออกแบบจากพื้นท่ีตรงตามความตองการของพื้นที่ จํานวน 
10 หลักสูตร

• 🎣 อัตราการ drop out ของนักเรียนลดลง รอยละ 50 
เมื่อเทียบกับ  ปการศึกษาท่ีผานมา

Programs 15 : เมืองนาอยูและการกระจายศนูยกลางความเจริญPrograms 15 : เมืองนาอยูและการกระจายศนูยกลางความเจริญ

สกสว.,2561

กรอบการวิจัย
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ประเด็นโจทย* เปาหมาย
1) นวตักรรมการเรียนรูและ/หรือนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา เพ่ือชวย

ใหผลสัมฤทธ์ิของการศกึษาของนักเรียนสูงขึ้น และพัฒนาการบริหารจัดการ

เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนและคลองตัวในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ

ตองการที่หลากหลายของผูเรียน รวมถึงการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ

เพ่ิมอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในพ้ืนที่

2) กระบวนการวิจัยเพื่อสรางกลไกความรวมมือในการจัดการศกึษาระดับจังหวัด 

และสรางแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดตอบโจทยการจัดการศึกษาตาม

ความตองการและทุนเดิมของพ้ืนที่

1)  โมเดลนวัตกรรมและการเรียนที่ทดลองในพ้ืนที่ 

      นวัตกรรมการศึกษา ไมนอยกวา 6 จังหวัด

2)   สถานศึกษาไมนอยกวา 10% ในจังหวัดมีผลสัมฤทธ์ิของ  

       การศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น

3)   เยาวชนนอกระบบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ไมนอยกวา  

     10,000 คน มีชองทางการเรียนรูและยกระดับทักษะเพื่อพัฒนา

หมายเหตุ  * ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยทเีสนอขอรับทนุตอ้งทาํทงั 2 โจทย์

กรอบการวิจัยและประเด็นโจทยท่ีใหความสําคัญ

“พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา” โดยมีเปาหมายเพื่อสนบัสนุนการดําเนนิงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดวยงานวิจัยและนวัตกรรม มวีัตถุประสงคเพื่อการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย

โดยการพัฒนาและสรางกลไกในพื้นที่มคีวามสามารถในการจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการเรียนรูคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชน และคนในพื้นที่

กลุมเปาหมายและพื้นที่
     พื้นท่ีระดับจังหวดัท่ีอยูในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือพื้นที่จังหวดัอ่ืน โดยมีหลักเกณฑของพื้นท่ีเปาหมาย

          1) มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวชิาการที่มีบทบาทสําคัญอยูในพื้นท่ี

          2) มีทุนการทํางานดานการศึกษารวมกันกับกลไกความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่



กรอบงบประมาณและระยะเวลา
1) สถาบัน/หนวยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ สามารถยื่นเสนอขอเสนอ

ชุดโครงการวิจัย ไดเพียง 1 ชดุโครงการ

2) การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 

2,000,000-5,000,000 บาท/ชุดโครงการวิจัย ขึ้นอยูกับเปาหมาย ขอบเขต 

และลักษณะของขอเสนอชุดโครงการน้ัน 

3)  ระยะเวลาดําเนินชุดโครงการวิจัย 18 เดือน

คุณสมบตัิและเง่ือนไขของผูเสนอขอรับทุน
      1.สถาบนั/หนวยงาน/นักวิจัย/นักวชิาการอิสระ ที่มสีถานที่ต้ัง/พ้ืนท่ีบริการ/ท่ีพํานกั 

อยูในพ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินงานวิจัย หากอยูภายนอกพื้นที่เปาหมายตองมีการมีสวนรวมและ

มีความรวมมืออยางเปนรูปธรรมเทาน้ัน    

      2. กรณีผูยื่นขอรับการสนับสนุนเปนภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม จะตองมีคณุสมบัติ

ตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการสนับสนนุทุนวจิัยและนวัตกรรมแกภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

เพื่อใหนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน พ.ศ. 2563 35
หมายเหตุ * กําหนดเวลาอาจจะปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม

แนวทางการจดัการ

แผนงาน “พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา”
Programs 15 : เมืองนาอยูและการกระจายศนูยกลางความเจริญPrograms 15 : เมืองนาอยูและการกระจายศนูยกลางความเจริญ

เปดรับขอเสนอชุดโครงการวิจัยเปดรับขอเสนอชุดโครงการวิจัย

กระบวนการพจิารณาเบ้ืองตนกระบวนการพจิารณาเบ้ืองตน
18 กุมภาพันธ 2564 

กระบวนการพิจารณาโดยละเอียดแบบ Dialogue 

Forum รวมกับผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

กระบวนการพิจารณาโดยละเอียดแบบ Dialogue 

Forum รวมกับผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

กระบวนการออกสัญญาและเบิกจายเงินงวดที่ 1กระบวนการออกสัญญาและเบิกจายเงินงวดที่ 1
เร่ิมสัญญาเดือนปลายมนีาคม 2564 

25 กุมภาพันธ 2564 

ประกาศผลการพิจารณาเบื้องตน

1.ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด

2.แจงความเห็นปรับขอเสนอโครงการเพ่ือทาํ

สัญญารับทุน

22 ธนัวาคม 2563 -  26 มกราคม 2564 
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กรอบการวิจัย

“การพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”



แผนงาน “การพัฒนาเมืองเพื่อกระจายศูนยกลางความเจริญและลดความเหลื่อมล้ํา”

KR 
กลไกการพัฒนาเมืองโดยการสรางการเรยีนรูระดับเมือง เกิด

ความรวมมือ เครือขายทางสังคม ใชกติการวมในการพัฒนา
เมืองเกิดแผนพัฒนาของพ้ืนทีโ่ดยการมีสวนรวมทกุ
ภาคสวนในพ้ืนที่ ใน 10 เมือง

เกิด Open Data ระดับเมืองทุกพื้นที่เพ่ือพัฒนากลไก
ตรวจสอบเชิงพื้นที่ในการขบัเคล่ือนเมือง ใน 10 เมือง

ระบบ Financial เพ่ือทําใหเกิดการลงทุนรูปแบบใหมใน
การพัฒนาระดับพื้นท่ี ใน 10 เมือง

ชุดความรูดานการพัฒนาเมืองเพื่อขยายผลเชงิพื้นที่ และ
นําเสนอนโยบายเชงิพื้นที่ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ใน 2 เมือง

กรอบการวิจัย
Programs 15 : เมืองนาอยูและการกระจายศนูยกลางความเจริญPrograms 15 : เมืองนาอยูและการกระจายศนูยกลางความเจริญ



กรอบการวิจัยและประเด็นโจทยท่ีใหความสําคัญ
การพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว คือ การยกระดับระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท โดยใชฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และศักยภาพระบบการผลิตดานการเกษตรกรรม เชื่อมโยงกับการบริหารปจจัยและ
การจัดการหวงโซอุปสงค/อุปทาน ระหวางระบบการผลิตในพื้นที่และความตองการการบริโภคในเมืองบนพ้ืนฐานระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนและอุตสาหกรรมตอยอด
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โจทย
เปาหมาย

1) การวจิยัและพัฒนากลไกความรวมมอืระดับเมือง ทั้งกลไกภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคบริหาร

จัดการ เพื่อเช่ือมโยงหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ระหวางระบบการผลิตในพื้นที่กับความตองการ

และการบริโภคในเมือง

2) การวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่ตนแบบ (Prototype Area) เพื่อเปนพื้นท่ีกลางในการเชื่อมตอระบบการผลิต

กับความตองการและการบริโภคในเมืองในรูปแบบตางๆ อาทิเชน ตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดสินคา

เกษตรในพื้นที่ เปนตน

3) การวจิยัและพัฒนาระบบนิเวศ ท้ังการพัฒนาเชิงโครงสราง ระบบการผลิต ระบบการวเิคราะหการ

ลงทุน การพัฒนาคนและเคร่ืองมือ เพื่อสนับสนนุการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

- องคความรู นวัตกรรมในการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสี

เขียว

- เกิดกลไกเพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนและพฒันาแบบตาง ๆ 

อาทิ การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และ กลไกทําใหเกิด

การลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

- พื้นที่ตนแบบ (Prototype Area) การพัฒนาเมืองบน

ฐานเศรษฐกิจสเีขียว หรือ พ้ืนที่กลางเพื่อเรียนรูและจัดการ

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของผูประกอบการ 

เกษตรกร

- ขอเสนอเชงินโยบายและการขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรม 

ในระดบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินและจังหวัด

กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ี ขอบเขตเชิงพื้นท่ีและประเด็นสอดคลองกับเปาหมาย OKR ตามยุทธศาสตร อววน. ในแพลตฟอรมที่ 4 โปรแกรมที่ 15 และสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 35 เมือง



คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูเสนอขอรับทุน
1) ผูมีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หนวยงานภาครัฐ/หนวยงานภาคเอกชน/

นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ท่ีสนใจ  

2) สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หนวยงานตนสังกัดหัวหนาโครงการ จะตองมี

ที่ตั้งหรือพื้นท่ีบริการอยูในจังหวัดเปาหมายของการดําเนินงานวิจัย หากเปน

สถาบัน/หนวยงานภายนอกพ้ืนที่เปาหมายตองมีการมีสวนรวมและมีความรวมมือกับ

สถาบัน/หนวยงานวิชาการในพื้นที่อยางเปนรูปธรรมเทานั้น

3) กรณีผูย่ืนขอรับการสนบัสนุนเปนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะตองมีคุณสมบัติ

ตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ วา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแกภาคเอกชนและภาคประชา

สังคม เพ่ือใหนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน พ.ศ. 2563

กรอบงบประมาณและระยะเวลา
1) กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 - 5,000,000 บาทตอ

ชุดโครงการวิจัย ตอ 1 กรอบวิจัย

2) ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 1 ป (12 เดือน)
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แผนงาน  “กา ร พัฒนา เมื อ ง เ พ่ื อการกระจาย ศูนย กลางความ เจริญและลดความ เหลื่ อมล้ํา ”

เปดรับขอเสนอเชิงหลักการเปดรับขอเสนอเชิงหลักการ

กระบวนการพิจารณาเบ้ืองตนกระบวนการพิจารณาเบ้ืองตน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) 
เพื่อทบทวนกรอบแนวคดิ และไดขอเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) 
เพื่อทบทวนกรอบแนวคดิ และไดขอเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ 

ภายในเดือนมกราคม 2564 

ตนเดือนกุมภาพันธ 2564 

กระบวนการพิจารณาโดยละเอียด โดยผูทรงคุณวุฒิกระบวนการพิจารณาโดยละเอียด โดยผูทรงคุณวุฒิ

กระบวนการออกสัญญาและเบิกจายเงินงวดที่ 1กระบวนการออกสัญญาและเบิกจายเงินงวดที่ 1
เร่ิมสัญญา 1 เมษายน 2564 

ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2564 

ประกาศผลการพิจารณาเบื้องตน

1.ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด

2.แจงความเห็นปรับขอเสนอโครงการเพ่ือทํา

สัญญารับทุน

25 ธันวาคม 2563 -  12 มกราคม 2564 

แนวทางการจดัการ

สงขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ

ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ

หมายเหตุ * กําหนดเวลาอาจจะปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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หมายเหตุ



45หมายเหตุ

Dialogue Forum
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