
ประกาศ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง 
เรื่อง การจัดท าแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
………………………………………………. 

๑. ผู้ให้ทุน : เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
๒. ความเป็นมา 

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ มีความ
พร้อมขององค์ความรู้จากผลงานวิจัยในพ้ืนที่ ที่สามารถน ามาจัดการปัญหาส าคัญเร่งด่วนของพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง จึงรับเป็นหน่วยงานที่จัดการองค์ความรู้จาก
การวิจัยเพ่ือถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพ โดยใช้ฐานความรู้จากการวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือน าสู่การใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายใน
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และสร้างความ
ร่วมมือในการจัดการความรูก้ารวิจัยให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมทุกเครือข่าย 
๓. ขอบข่ายการให้ทุนท ากิจกรรม 

๑. แผนงานที่เสนอขอรับทุนต้องน าผลส าเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่ าหรือผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจหรือสังคมที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้การวิจัย ด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
พ้ืนทีใ่นภาคกลาง ๒๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี 
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด หรือ 

๒. แผนงานที่เสนอขอรับทุนต้องด าเนินการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการผลิตและ
การตลาดผลไม้พรีเมียม 
๔. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์และผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้การวิจัยไปถ่ายทอดสู่เป้าหมายในพ้ืนที่อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม 
๕. ลักษณะของแผนงานที่จะเสนอขอรับทุนการท ากิจกรรม 

๕.๑ เป็นแผนงานทีป่ระกอบด้วยโครงการย่อยไม่ต่ ากว่า ๒ โครงการ 
๕.๒ เป็นแผนงานที่แสดงให้เห็นว่าสามารถจัดท าและน าเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ทุนใน

ระดับประเทศได้ 
๕.๓ เป็นแผนงานที่มีการบูรณาการของหน่วยงานมากกว่า ๒ หน่วยงานขึ้นไป 
๕.๔ เป็นแผนงานที่สามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการและเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนได้ใน

ระยะเวลาไมเ่กิน ๓ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา 
๕.๕ เป็นแผนงานที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ชัดเจน โดยจะต้องมีกระบวนการและหลักฐาน

แสดงให้เห็นถึงการได้มาซึ่งความต้องการเทคโนโลยีนั้นๆ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอดฯและ
สามารถบูรณาการไปสู่การตลาด/การลดต้นทุน/การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/การเพ่ิมรายได้ เช่น แบบ
ส ารวจความต้องการ จดหมายแสดงความต้องการ หรือเอกสารอื่นๆ 

- กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ได้แก่ เครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี 

- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในภาคการผลิต ชุมชน องค์กรที่ได้รับประโยชน์
จากความรู้และการถ่ายทอด 
๖. ผลผลิตของแผนงาน 

๖.๑ เครือข่ายการวิจัยมีกระบวนการจัดการความรู้การวิจัยที่เป็นประโยชน์กับพ้ืนที่ 



๖.๒ มีระบบข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่ายการวิจัยภูมิภาคตามความต้องการของพ้ืนที่ 
๖.๓ จ านวนองค์ความรู้ที่ถอดมาจากงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีถูกถ่ายทอด/ขยายผลไปสู่การ

ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเป็นวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม 
๖.๔ ต้นแบบ (model)/คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายผลเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ที่แสดง

ให้เห็นถึงวิธีการหรือขั้นตอนการน าเทคโนโลยีไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ที่สามารถติดตามประเมินผลได้ 
๖.๕ รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์สู่พ้ืนที่ 

๗. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน 
๗.๑ ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยต้องท างาน

หรือมีสังกัดหน่วยงาน สถาบัน ภายในภูมิภาคนั้นๆ 
๗.๒ มีสัญชาติไทย มีถ่ินพ านักถาวรในประเทศไทยและมีหลักฐานการท างานมั่นคง 
๗.๓ มีความรู ้ความสามารถเป็นอย่างดีในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถจัดการองค์ความรู้การ

วิจัยในการขับเคลื่อนเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๔ มีหลักฐานและ/หรือมีประวัติการท างานที่แสดงถึงประสบการณ์ในการท าโครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมการวิจัย 
๗.๕ สามารถอุทิศเวลาในการด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการรับทุน 
๗.๖ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของ

หน่วยงานภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรับรอง 
๗.๗ เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
๗.๘ ทั้งนี้กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 

๘. การท าข้อตกลงการด าเนินงาน ดังนี้ 
๘.๑ พยานฝ่ายผู้รับทุนต้องเป็นคณะนักวิจัยในโครงการหรือพนักงานของรัฐ ในหน่วยงานสังกัด

เดียวกับผู้รับทุน 
๘.๒ ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อก ากับในสัญญารับทุนและเอกสารผนวกทุกหน้าพร้อม

ประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 
๙. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

ผู้รับทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินยื่นต่อผู้ให้ทุน ดังต่อไปนี้ 
๙.๑ แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 
๙.๒ หนังสือมอบอ านาจในการเบิกจ่ายเงิน (กรณีรับทุนโดยหน่วยงาน) 
๙.๓ ส าเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่เปิดแยกต่างหาก

จากบัญชีอื่น โดยชื่อบัญชีต้องระบุชื่อหน่วยงาน และวงเล็บชื่อโครงการ 
๙.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานของรัฐของผู้รับทุน 
๙.๕ กรณีเป็นนิติบุคคลภาคเอกชนให้แนบส าเนาบัตรเลขท่ีเสียภาษีของหน่วยงานด้วย 

๑๐. การเบิกจ่ายเงินทุน 
การเบิกจ่ายเงิน แบ่งเป็น ๒ งวด โดยแต่ละงวดผู้ให้ทุนจะหักเงินเป็นค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญา

จ านวนร้อยละ ๕ และมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแต่ละงวด ดังนี้ 
งวดที่หนึ่ง  เบิกจ่ายร้อยละ ๘๐ ของวงเงินของโครงการ เมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติการจัดท าแผนงาน 

ท าข้อตกลงการด าเนินงาน และแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ ชุด พร้อมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในข้อ ๙.๑ – ๙.๕ ภายใน ๑๕ 
วัน นับจากวันลงนามในข้อตกลงการด าเนินงาน 



งวดที่สอง  เบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ ของวงเงินของโครงการ เมื่อได้รับข้อเสนอโครงการในแผนงาน 
จ านวน ๑๐ ชุด พร้อมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในข้อ ๙.๑ – ๙.๕ ภายใน ๒ เดือน และ (ร่าง) 
รายงานนั้นได้รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบฯ และคณะท างานตรวจรับผลส าเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว 
ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนตามความเหมาะสม 

อนึ่ง เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง จะคืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ เมื่อผู้รับทุนพ้นจาก
พันธะหน้าที่ตามสัญญารับทุนและส่งรายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผูต้รวจสอบฯ และคณะท างานตรวจรับผลส าเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว ตามแบบและจ านวนที่ระบุไว้
ในสัญญารับทุน 
๑๑. การพิจารณาแผนงาน 

๑๑.๑ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง จะพิจารณาแผนงานตามแนวทางที่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : 
ภาคกลาง ก าหนดโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการของ วช. 

๑๑.๒ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะ
นักวิจัยโดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย 

๑๑.๓ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง จะไม่รับพิจารณาแผนงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ วช. 
ก าหนด 

๑๑.๔ ค าตัดสินของ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
๑๒. การจัดส่งรายงานการด าเนินโครงการและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้ผู้รับทุนจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของแผนงาน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยงข้อง ตามแบบและจ านวนที่
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ก าหนด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน ดังนี้ 

๑๒.๑ แผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(ภาษาไทย)  จ านวน ๑๐ ชุด 

๑๒.๒ ข้อเสนอโครงการในแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ (ภาษาไทย) จ านวน ๑๐ ชุด 
๑๓. การส่งแผนงาน 

๑๓.๑ ผู้สมัครจัดท าแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหา
ตรงกับไฟล์ที่แนบใช้ font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด ๑๖ และส่งข้อเสนอชุดโครงการต้นฉบับที่มีการ
ลงนามฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑๐ ชุด และบันทึกข้อเสนอแผนการด าเนินโครงการ (MS word) ใน
รูปแบบ CD จ านวน ๑ ชุด ถึง เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ตามที่อยู่ ดังนี้ 

 
 

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี 
ประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง 
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

 
 
๑๓.๒ การส่งเอกสารกรณีส่งโดยตนเองให้ส่งภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ 

- ๑๖.๓๐ น.) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น ๒ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหากส่งทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์



หรือผู้ให้บริการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากเอกสารต้นฉบับที่น าส่งมีรายละเอียดไม่
ครบถ้วนตามเงื่อนไขและหากพ้นก าหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ 

๑๓.๓ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง. ขอสงวนสิทธิไม่ส่งคืนแผนงานของผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
โดยจะด าเนินการท าลายแผนงานดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาแผนงาน 

๑๓.๔ เมื่อได้รับการสนับสนุนทุนฯ จะต้องมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๑๓.๕ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๘๙๒๒ 

 
 

      ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี) 

       ประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการจัดท าแผนงานการจัดการความรู้ส าหรับองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 
 

แผนงานการจัดการความรู้ส าหรับองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ จ านวน ๑ แผนงาน 
ซึ่งประกอบด้วย  

๑. โครงการภายใต้แผนงาน (ไม่ต่ ากว่า ๒ โครงการ) 

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 ๑.๒ ขอบเขตการศึกษา 

 ๑.๓ หน่วยงานที่ด าเนินการ 

 ๑.๔ ขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลาของแต่ละโครงการ 

 ๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๑.๖  หน่วยงานที่จะด าเนินการขอรับทุนสนับสนุน 

โดยทางเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง สนับสนุนงบประมาณการด าเนินการจัดท าแผนงานการ
จัดการความรู้ส าหรับองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ แผนงาน 
ซึ่งก าหนดระยะเวลาด าเนินการจัดท าแผน เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๐ (๓ เดือน)  

ก าหนดส่งแผนงานการจัดการความรู้ส าหรับองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ ภายใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 


