สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การยกระดับคุณค่างานวิจัยในภูมิภาคภาคเหนือ : โอกาส และความท้าทาย
ภายใต้มุมมองของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2563” (Regional Research Expo 2020)
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลารางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์
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หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรา 7
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานด้านนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน และ
กรอบงบประมาณ ววน.

สานักงาน
ปลัดกระทรวง

หน่วยงานด้านการให้ทุน

สานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ

หน่วยงานที่ทาวิจัย
และสร้างนวัตกรรม
หน่วยงานด้านมาตรวิทยา
มาตรฐาน การทดสอบ และ
บริการคุณภาพวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานด้านการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยและ
นวัตกรรม และหน่วยงานซึ่ง
เป็นผู้ใช้ประโยชน์

สอวช.

นอกกระทรวงฯ

สกสว.

สภาพัฒน์ฯ

สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาฯ

ม.รัฐ 9 แห่ง

สวทช.

ปส.

ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

มว.

วศ.

ม.ในกากับ 25 แห่ง

สช.

สทน.

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

ศลช.

สตร.

กษ.

สธ.

คค.

วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง

สสน.

สนช.

พม.

พณ.

ก.อื่นๆ

สทอภ.

อพวช.

วว.

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอื่นๆ
ม.เอกชน 75 แห่ง

เอกชน

ชุมชน
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ความคืบหน้าการขับเคลือ่ นระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit)

1.
2.
3.
4.

วช.
สนช.
สวก.
สวรส.

5. บพท. (A)
6. บพค. (B)
7. บพข. (C)

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากาลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

5-6-7 จัดตั้งโดยมติของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้ร่มของ สอวช.
จัดตั้ง PMU A,B,C เมื่อ 28 ต.ค. 2562
แต่งตั้งกรรมการ เมื่อ 1 พ.ย. 2562
แต่งตั้งรักษาการผู้อานวยการ เมื่อ 6 พ.ย. 2562
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สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การบริหารโปรแกรม ววน.

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน อววน.
Platform
Program

สอวช.
สกสว.

Sub-Program
Project

มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย
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สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอบเขตงานของหน่วย PMU

PMU -> กาหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม (Program) หัวข้อวิจัยและ OKR (Objectives & Key Results)
กระทรวง อว.

PMU A
บพท.

วช.
 ความท้าทายและเรื่อง
สาคัญของประเทศ
(Grand Challenges)
 งานวิจัยสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์
 งานวิจัยพื้นฐานที่มี
strategic direction
 เส้นทางอาชีพนักวิจัย
และนวัตกรรม+รางวัล
 ฐานข้อมูลและดัชนี
 มาตรฐาน/จริยธรรม







ชุมชนที่ยั่งยืน
นวัตกรรมชุมชน
ขจัดความยากจน
Micro enterprise
เมืองและพื้นที่

PMU B
บพค.

นอกกระทรวง

PMU C
บพข.

 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  BCG
และนักวิจัยพื้นฐาน  Industrial Tech.
 Brainpower &
Research
Manpower
(Translational
research)
 Institutional
Development &  PPP projects
Capacity Building
(Co-investment)
 Research
Infrastructure
 Frontier Research

อยู่ภายใต้ สอวช. ในระยะเริ่มแรก

NIA
 Innovation
Ecosystem
 Startup

สวก.

สวรส.

 งานวิจัยและนวัตกรรม  งานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการเกษตรและ
ด้านระบบสาธารณสุข
อาหาร
 งานวิจัยสร้าง
 ตอบนโยบายกระทรวง
ความสามารถทางด้าน
เกษตรฯ
การแพทย์เพื่อสุขภาพ
ประชาชน
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สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Flagship ปี 2563

Platform 2
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม

Platform 3
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน

Platform 4
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล้า

FS1 Industrial postdocs

FS7 Zero Waste

FS19 Social Innovation

FS2 AI for All

FS8 PM 2.5

FS13 Technology
Localization

FS3 Quantum Research

FS9 Water Security

FS4 Space Consortium

FS10 Thailand Aging
Society

FS14 Public-Private
Partnership for RDI (PPPRDI)

FS21 University for
Inclusive Growth
program: UNG

FS15 อุทยานวิทยาศาสตร์

FS22 Education
Sandbox

Platform 1
การพัฒนากาลังคนและ
สถาบันความรู้

FS5 Frontier Research
Seed Fund
FS6 Social&humanity
Frontier Research
บพค.

FS11 Open SocietySocial Change
FS12 Road Safety

FS16 BCG in Action
FS17 Genomics

FS18 Smart Farming
วช.

FS=Flagship
ที่มา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

FS20 ชุมชนนวัตกรรม

บพข.
สวรส.
สวก.

NIA
บพท.
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สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บทบาทของหน่วยงานนโยบายและหน่วยงานให้ทุน
ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
• กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้อง
หน่วยงานด้านนโยบายและ สภาพัฒน์ สนง.กก.นโยบายการศึกษา กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการพัฒนาของประเทศ
ยุทธศาสตร์แผนและกรอบ
• กาหนดกรอบงบประมาณการวิจัยของประเทศ Budget Allocation
สป.อว. สอวช. สกสว.
งบประมาณ ววน.
และติดตามผลผลิต ผลลัพธ์ของการจัดสรรกรอบงบประมาณการวิจัย
ของประเทศ
หน่วยงานด้านการให้ทุน

• ดาเนินการจัดทาแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยใน
พื้นทีแ่ ละภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบตามทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
• ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ออกสัญญาให้ทุนและจัดสรรงบประมาณรายแผนงาน
โครงการ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในประเด็นสาคัญของประเทศ ที่พึ่งพาความรู้และวิชาการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่
• ขับเคลื่อนแผนงานโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการออกแบบโจทย์วิจัย
ประเด็นการขยายผลการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
• วัดผลความสาเร็จของเป้าหมายแผนงานโครงการเป็นตัวชี้วัดที่ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชน มาตรฐานค่าครองชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชน
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แนวทางการยกระดับศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายการดาเนินงาน
มุ่งเน้นการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าตามความต้องการของพื้นที่
Local University
Network
Collaboration &
Partnership
Area-based
Community

ใช้ระบบการเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากผ่านเครื่องมือมหาวิทยาลัยในพื้นที่และท้องถิ่น
สร้าง partnership กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายวิจัยที่มีภารกิจ
หลักในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการทางานร่วมกัน โดยเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพโดยใช้วิจัยและนวัตกรรม
วางระบบให้พื้นที่เกิดความเชื่อมั่นในการใช้วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับศักยภาพชุมชนต้นแบบ โดยให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดโจทย์
ความต้องการจากปัญหาของพื้นที่
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สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดพะเยา
จังหวัดเชียงราย

เป้าหมาย
รายได้เพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาท ในพื้นที่ 6 ภูมิภาค
ครอบคลุมทั่วประเทศ ใน 20 จังหวัดๆ ละ 250 ล้านบาท

กิจกรรม/กลไก
 ให้ทุนขยายผลสนับสนุนองค์ความรู้ที่ผ่านมาตรฐานสู่ชุมชน ตามโจทย์ความ
ต้องการของพื้นที่ชุมชน
 ใช้กลไกบูรณาการขับเคลื่อนระดับนโยบาย ระดับภาค ระดับจังหวัด สู่การ
ปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานภาคจังหวัด ภาคการวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ สานักงานกปร./กรมส่งเสริมการเกษตร/กองทัพบก / กอ.รมน. /
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค)
 สร้างต้นแบบชุมชน/วิสาหกิจเข้มแข็ง/นักวิจัยชุมชน โดยจัดประกวดชุมชน/
วิสาหกิจต้นแบบเพื่อเป็นการขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์วิจัยชุมชนที่
ส่งเสริมกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมอาชีพ และเป็นการให้รางวัล
แรงจูงใจ แก่ชุมชนที่ร่วมขับเคลื่อน)
 การคัดกรองชุมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพื้นที่ จากงานวิจัยที่ วช. ให้การ
สนับสนุน และพื้นที่ที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุน
 เขตเศษฐกิจพิเศษ เช่น ACMECS, EEC, SEC, LIMEC เป็นต้น
 จัดตลาดนัดงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์วิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 การติดตามและประเมินผลแบบ Supply side และ Demand side
ทั้ง inside out และ outside in

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดนครปฐม

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสงขลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาคใต้ชายแดน
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดศรีสะเกษ
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สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

การสนับสนุนการขยายผลต่อยอดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 เครื่องอบแห้ง คุณบรรเทิง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่เขียว-ไผ่ล้อม ได้รับเครื่องอบแห้ง ครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์ 36 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 640 ไร่ ขายเป็นข้าวเปลือกอินทรีย์ได้มูลค่า 7,040,000 บาทต่อ
รอบการปลูก สิ่งที่ยังขาดเรื่องการตลาด ขยายวงการใช้เครื่องอบแห้งไปสู่ชุมชนรอบข้าง
 การปรับปรุงบารุงดินด้วยถ่านชีวภาพร่วมกับสารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่วนเกษตรไม้ผลจังหวัดอุตรดิตถ์
ส่งเสริม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือ
ทิ้งทางเกษตรมาผลิตถ่านชีวภาพในการปรับปรุงบารุงดินร่วมกับการใช้สารชีวภัณฑ์ในพื้นที่วนเกษตรไม้
ผลจังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรต้นแบบ 30 ราย จากอาเภอเมือง อาเภอลับแล อาเภอบ้านโคก อาเภอ
ฟากท่า และอาเภอท่าปลา
 สับปะรดห้วยมุ่น กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตาบลห้วยมุ่นร่วมกับผู้ประกอบการ บริษัทโชริฮาบุ
แปรรูปเป็นน้าสัปปะรด ไอศกรีมหวานเย็น เครกเกอร์ วอสก้า มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน (มี 50 ครัวเรือน รวมมูลค่า 12,000,000 บาท) เป็น สิ่งที่พัฒนาต่อ ส่งเสริมการผลิตให้ได้
มาตรฐาน
 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ คุณวันทา ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย มูลค่ารายได้
2,500,000 บาทต่อปี
 เสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนของ
ชุมชนบนเส้นทาง LIMEC ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก
และตาก) โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product – GPP) ในพื้นที่ 5 จังหวัด
11
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องค์ความรู้ในพื้นที่
สัตว์เศรษฐกิจ

เกษตรปลอดภัย
ปุ๋ยอินทรีย์

ก๊าซชีวภาพ
เตาชีวมวล พลังงาน

หัตถกรรม การถักทอ

วัฒนธรรมท้องถิ่น
และการอนุรักษ์

ผลผลิตข้าว
ข้าวพื้นเมือง

การบริหารวิสาหกิจ
ชุมชนสร้างความ
เข้มแข็ง
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การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจากการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี
องค์ความรู้อาหารแบบผสมครบส่วนสาหรับโคเนื้อ
คืออาหารหยาบและอาหารข้นผสมรวมกัน โดยปกติ
มักนิยมใช้กับโคที่ให้นมสูง เพื่อลดปั ญหาความเป็ นกรด
ของกระเพาะหมักอันเกิดเนื่องจากได้รบั อาหารข้นปริมาณ
สูง ในสภาพการเลี ้ย งที่ ใ ห้อ าหารหยาบและอาหารข้น
แยกกัน โดยต้อ งค้า นวณสัด ส่ ว นของอาหารทั้ง 2 ชนิ ด
จากนา้ หนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของโค แล้ว นาไป
เลีย้ งโคนม-โคเนือ้ แทนการเลีย้ งแบบเดิม

การจัดการการสืบพันธุ์ในโคเนื้อแม่พันธุ์โดยใช้โปรแกรม
ฮอร์โมนเพื่อกาหนดเวลาการผสมเทียม
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการเพิ่มจานวน
โคต้นน้า โดยการเหนี่ยวนาให้แม่พันธุ์โคเนื้อเป็นสัดและตกไข่
ในระยะเวลาพร้อมเพียงกัน และสามารถกาหนดเวลาผสม
พั น ธุ์ ไ ด้ ส่ ง ผลท าให้ แ ม่ โ คตั้ ง ท้ อ งและคลอดลู ก ในเวลาที่
ใกล้เคียงกัน ทาให้การจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การจัดการเลี้ยง
ดูแม่โคตั้งท้องและลูกโคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลูก
โคที่ เกิ ด มามี อายุ ที่ใ กล้เ คี ยงกั นท าให้ ก ารจั ดการเลี้ ยงดู ใ น
อนาคตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ที่
ได้รับ

ทางด้านเศรษฐกิจ การเลี้ยงโคเนื้อจะมีต้นทุนค่าอาหารสัตว์ทลี่ ดลง ลดปัญหาการขาดแคลน
ทั้งปริมาณและคุณภาพของอาหารหยาบ และทาให้สมรรถภาพการผลิตของโคเพิม่ ขึน้
ทางด้านสิ่งแวดล้อม การนาเศษเหลือทางการเกษตรทีม่ ีจานวนมหาศาลมาใช้ประโยชน์
จะสามารถลดการเผา ทิ้ง กาจัดได้ โดยจะเป็นการลดการเกิดมลภาวะทั้งดิน น้าและอากาศ

ศาสตราจารย์สญ
ั ชัย จตุรสิทธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
1. อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. อาเภอบ้านตากและอาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
3. อาเภอวังชิ้น และอาเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่
4. ตาบลหนองกอก อาเภอทองแสนขันธ์
อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

การจัดการความรู้เพื่อเพิม่ จานวนและคุณภาพการผลิตกระบือในภาคเหนื อตอนบน
ดร.สุ รีย์พร แสงวงค์ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
องค์ ความรู้
1.ความรู ้สายพันธุ์กระบือ
2.ด้ า นการปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ ก ารเพิ่ ม จ านวน
ด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนาการเป็ นสัด
3.ระบบการผลิตและเลี้ยงกระบือยุคใหม่

ประโยชน์ ที่ได้ รับ
ด้ านเกษตรกร ผูเ้ ลี้ยงกระบือสามารถเพิ่มจานวนกระบือได้
จานวนมาก และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ด้ านเศรษฐกิจ เกิ ดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อจัดการ
ระบบเพื่อวางแผนการผลิตกระบือพันธุ์ดี ที่ให้ผ ลผลิตเนื้ อ
สู ง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบือ
ด้ านสั งคม เป็ นฐานการผลิตเนื้อกระบือล้านนาของประเทศ
ไทย เป็ นการร่ ว มอนุ รั ก ษ์ก ระบื อ ไทยให้ ค งอยู่คู่ สั ง คม
สื บไป สามารถใช้ฟ้ื นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

กลุ่มเป้ าหมาย
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกระบือและเกษตรกรที่สนใจ
ทัว่ ไป ในจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ นาน

ผลผลิต (output)
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการเพิ่มจานวน
และคุณภาพกระบือแก่เกษตรกร และออก
หน่วยผสมเทียมเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มจานวน
กระบือพันธุ์ดีแก่เกษตรกร
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ผัก องค์ความรู้ด้านการ
คัดเลือกพันธุ์ดี และการผลิต
ต้นกล้าผักคุณภาพ

ข้าว องค์ความรู้ด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวมาตรฐาน
ข้าวอินทรีย์ และมาตรฐาน
ปลอดภัย GAP

ลาไย องค์ความรู้ด้านการผลิต
ลาไยคุณภาพ เช่น การตัด
แต่งกิ่ง การตัดแต่งช่อผล

การจัดการศัตรูพืชโดย
ชีววิธี การผลิตและขยาย
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน

ปลาสลิดและปลาหมอไทย องค์
ความรู้ด้านมาตรฐานปลาสลิด
อินทรีย์ และการจัดการ
เพาะเลี้ยงและอาหารปลา

ไก่ประดู่หางดา
องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
และการจัดการฟาร์มสาหรับ
เกษตรกรรายย่อย

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
พิจารณาจากเกษตรกรที่มคี วามพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง (หัวไวใจสู้) มีการบริหาร
จัดการกลุ่มด้วย หลัก 3 ก ได้แก่ กลุ่ม กาด (ตลาด) และกิจกรรม แต่การบริหารจัดการ
กระตุ้นและทางานร่วมกับชุมชน การพัฒนาการประกอบอาชีพ
กลุ่มยังไม่เข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ต้นแบบการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู ้
1. จัดประชุมร่วมกับเกษตรกรเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของ
เดิมและการสร้างอาชีพทางเลือก สร้างความมั่นคงทางอาหาร
งานวิจยั เพื่อพัฒนาชุมชน
เกษตรกร
ของครั วเรื อนสู่ชุม ชน สร้ า งต้นแบบการบริ หารกลุ่ มที่ มี ความ
อ. สารภี จ.เชียงใหม่
2. เกษตรกรร่วมกาหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข และการพัฒนาศักยภาพ
เข้ ม แข็ ง และเน้ น การสร้ า งที ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งของ
ด้านการประกอบอาชีพที่ชัดเจน
กิจกรรม
3. กาหนดกลุ่มนาร่องที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเกษตรกรคัดเลือกกันเอง
ภายในกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรมีรายได้เพิมขึน เศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง

่ ้
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การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างระบบการผลิตเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย

รศ.ดร.ดรุณี วัฒนาศิริเวช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การสร้างระบบการผลิต
พื้นที่ได้รับประโยชน์ อ.สะเมิง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
องค์ความรู้

อ.เมืองปาน และ อ.แจ้ห่ม จ.ลาปาง
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
จ.เชียงราย

1. แหล่งน้า ไม่มีการปนเปื้อนวัตถุอนั ตรายและจุลินทรีย

5. การบันทึกข้อมูล
- การจัดการเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ
- การสารวจและการป้องกันจากัดศัตรูพืช
- การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

2. พื้นที่ปลูก ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน

การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลาด
ห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน

6. การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช
3. ห้ามใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
หรือ ใช้ตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร

7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
ผลิตผลคุณภาพ ตามแผนควบคุมการผลิต

การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวพันธุ์ดี (ข้าวหอมล้านนา)
4. การเก็บรักษาและขนย้ายผลิตผลภายในแปลง
ปราศจากการปนเปื้อนสิ่งอันตราย

การปลูกผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม
1.สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกชา
2.ช่วยพัฒนาชีวติ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมี
3.ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้ปลอดจากการใช้สารเคมีในระบบการผลิต
4.สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสร้างเครือข่ายร่วมกัน

8. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาให้มีปริมาณและมูลค่าเพิม่ สูงขึ้น
2.ส่งเสริมคุณภาพการผลิตชาตามหลักการเกษตรทีด่ ีสาหรับ
ใบชาสดและการผลิตด้วยระบบอินทรีย์

ชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดาริ

องค์ความรู้

 เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นสาหรับเตาแก๊สชีวมวล
ในการประกอบอาหารในชีวิตประจาวัน
 การถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น
เปลี่ยนรูปเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิง
หรือจากัดอากาศให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิง
ผลกระทบ

 ได้พัฒนาเตาเผาถ่านขนาด200ลิตรแบบแนวตั้ง
จนได้ตัวต้นแบบเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง
 สามารถนาเตาเผาถ่านขนาด200ลิตรแบบแนวตั้ง
มาใช้ในครัวเรือนได้

ปี 2559

ชื่อโครงการ การพัฒนาเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร
แบบแนวตั้งด้วยเทคนิคแก๊สซิฟิเคชัน่
นักวิจัย ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย

 ชุมชนบ้านเขาน้อย ต.ดงประคา อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
 ชุมชนบ้านไผ่ขอน้า ต.มะตูม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
 ชุมชนบ้านไผ่สีรุณ ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
 ชุมชนบ้านหนองมะเกาะ ต.หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กาแพงเพชร

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรู ปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็ นพลังงานทดแทน และลดปั ญหาการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่
อ.อมก๋ อย จ. เชียงใหม่

องค์
ความรู้

KM
มัน่ คง ปี
2560

การแปรรูปขยะชีวมวล
เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

โดย ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดการใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและหน่วยงานใน
พืน้ ที่ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่
และพืน้ ที่ใกล้เคียง

เทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
1

1) เตาประหยัดพลังงานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน: เตาชีวมวลป่ าเด็ง
2) เตาชีวมวลสาหรับกิ่งไม้
3) เตาแก๊สซิ ไฟเออร์ควบคู่กบั เตาถ่านชีวภาพระดับครัวเรื อน
4) เตาพลังงานชีวมวลผลิตแก๊สหุงต้มและไบโอชาร์ระดับครัวเรื อน: เตาเบ๊บ
ซี
5) ถุงหมักแก๊สชีวภาพระดับครัวเรื อน 4
5
6
6) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง
7) เตาผลิตน้ าร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล

2

3

7

่
มีความรู ้ความเข ้าใจเกียวกั
บเทคโนโลยีการ

แปรรู ปขย ะ ชีว ม วล เ พื่ อใ ช เ้ ป็ นพ ลั ง ง า น
้ และสามารถใช ้เทคโนโลยีฯ
ทดแทนมากขึน

ดังกล่าวได ้ภายในระดับคร ัวเรือนได ้
สามารถต่อยอดองค ์ความรู ้จากเทคโนโลยี
แปรรูปขยะชีวมวลไปสู่การบริหารจัดการเศษ
่ วยลดปัญหา
วัสดุเหลือใช ้ทางเกษตรได ้เพือช่
การเผา และลดปัญหาหมอกควันได ้
ผลกระทบ

 เกิดการสร ้างงาน สร ้างอาชีพ สร ้างรายได ้ จากการ
่
ประยุกต ์ใช ้เทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพือใช
้เป็ น
พลังงานทดแทน ทาให ้เกิดความมั่นคงทางพลังงานมาก
ขึน้ ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวต
ิ ความเป็ นอยู่ทดี
ี่
ขึน้
่
 เกิดศูนย ์การเรียนรู ้ต ้นแบบในชุมชนทีสามารถเรี
ยนรู ้ได ้
่
จริงสร ้างความยังยืนในอนาคตได ้

องค์ความรู้
การถ่ายทอดองค์ความร ้ ู
เรื่อง การปล ูกพืชที่มีศกั ยภาพทาง
เศรษฐกิจ ทดแทนการปล ูกข้าวโพด
เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพให้เกษตรกร
ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย

องค์ความรู้ เรื่อง
กา รป ลู ก เก๊ ก ฮ วย ตา ม
แนวทางเกษตรอินทรีย์
1. การขยายพันธุเ์ ก๊กฮวย
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพาะ
เลี้ยงเนือ้ เยื่อพืช
2. การขยายพันธุเ์ ก๊กฮวย
ในเรือนเพาะชา
3. องค์ค วามรู้เ รื่ อ งการ
ปลู ก เก๊ ก ฮวยในพื้ นที่
เป้าหมาย

แนวทางการปล ูก
ต้นเก๊กฮวย
1. เตรียมการเบื้องต้นก่อนการปล ูก
เก๊กฮวย (การเตรียมพื้นที่แปลงแม่พนั ธ)์ ุ

2. เตรียมต้นกล้าพันธเ์ ุ ก๊กฮวย
ผศ. ดร. สุ ทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3. เตรียมพื้นที่ปล ูกเก๊กฮวย

กลมุ่ เป้าหมาย
ที่ใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่าต้นนา้
วัดพุทธอุทยาน
ดอยอินทรีย์
ตาบลดอยฮาง
อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

4. ปล ูกเก๊กฮวย

5. ด ูแลรักษาต้นเก๊กฮวยในแปลงปล ูก

8. กระบวนการอบแห้ง

7. นึ่งดอกเก๊กฮวย

6. เก็บเกี่ยวผลผลิตเก๊กฮวย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกล
ยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดภาคเหนือ

รองศาสตราจารย์เอนก ชิต
เกสร
มหาวิทยาลัยพายัพ

องค์
การพั
ฒนาผลิตภั้ ณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วย
ความรู
การย้อมเส้นใยกล้วยด้วยสีธรรมชาติ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ชุมชนได้รับการพัฒนาและ
กา ร ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ม า กขึ้ น
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้น
ใยกล้ ว ยที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
เมื่อว่างเว้นจากฤดูกาล
ทาการเกษตรตามปกติ
และผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ที่ ร่ ว ม กั น ท า แ ล ะ มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
การถ่ายทอดกระบวนการผลิตผ้าทอจากเส้น
ใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติด้วยกี่กระทบ และการแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผ้าทอใยกล้วย
รวมทั้งการกาหนดกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์โดย
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ชุ ม ชนเห็ น
คุ ณ ค่ า ของการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติจากเส้นใย
กล้วยที่ได้จากกาบต้นกล้วย

กลุ่มทอผ้าใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
- อ. ภูซาง จังหวัดพะเยา
- บ้านโฮ่ง จังหวัดแพร่
- อ.ทุ่งช้าง และ อ.ปัว จังหวัดน่าน
- อ.คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
- อ.ป่าซาง และ อ.เมือง จังหวัดลาพูน

ขั้นตอนการเตรียมเส้นใยกล้วย
1. นาต้นกล้วยมาตัดให้ได้ความยาวตามต้องการ
2. ใช้มีดหรือช้อนขูดเยื้อขาวด้านในออกจนหมด
3. นาแผ่นกาบกล้วยฉีกให้เป็นเส้นใยกล้วยด้วยเครื่องฉีกกาบกล้วย

4. นาเส้นใยกล้วยที่ฉีกเป็นเส้นแล้ว มาทาความสะอาดและผึ่งแดดให้แห้งสนิท
5. ต้มย้อมเส้นใยกล้วยจากสีธรรมชาติ และนาไปเข้าสู่กระบวนการทอ โดยใช้กี่พื้นเมืองต่อไป

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพื่อเพิ่มผลผลิตและการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

องค์ความรู้

1

เทคโนโลยีข้าวพันธุ์ดี

2

พื้นที่ได้รับประโยชน์
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่

3

อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าวเพื่อชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มชุมชนบ้านโป่งขวาก ตาบลแม่สัน อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
2) กลุ่มชุมชนบ้านยางเปา ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
3) กลุ่มชุมชนอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
3.1) กลุ่มชุมชน บ้านผาคับ ตาบลบ่อเกลือใต้
3.2) กลุ่มชุมชน บ้านห้วยล้อมและบ้านห่างทางหลวง ตาบลภูฟ้า

ผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจ
•
•
•
•

4

เทคโนโลยีการพัฒนากลุ่มเพื่อการรับรองเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

5

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการขายข้าวธัญสิริ
ลดค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 275 บาท ต่อ ไร่
ต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม
ลดการใช้สารเคมี

เชิงสังคม
• ลดงบประมาณรัฐบาลในการควบคุมสารเคมี
• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ตอบแทนสังคมจากการลงทุน (SROI)

การถ่ ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีเพือ่ การติดตามการเผาหรื อจุดความร้ อน “Fire Hotspot” ในพืน้ ที่จังหวัดเชียงราย

องค์ ความรู้
แอปพลิเคชันสาหรับการติดตามการเกิดจุด
ไฟในพื้นที่เพื่อการติดตามการเกิดจุดไฟ

“Fire Hotspot” เป็นเทคโนโลยีการตรวจหาจุดหรือบริเวณที่มี
ค่าความร้อนมากผิดจากปกติบนผิวโลก โดยใช้อุปกรณ์การ
ตรวจวัดค่าความร้อนที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียมสารวจโลก โดย
ติดตั้งบนดาวเทียมชื่อTerra และ Aquaในระบบ MODIS โดย
ดาวเทียม Terra จะโคจรผ่านประเทศไทยในช่วงเช้า และ
ดาวเทียม Aqua จะโคจรผ่านประเทศไทยในช่วงบ่าย โดยมี
ข้อเด่นคือเป็นข้อมูลที่คาดว่าน่าจะเกิดไฟ แบบใกล้เวลาจริง โดย
ทาง NASA จะทาการตรวจจับหรือปรับข้อมูลทุกๆ สองชั่วโมง
ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถ download ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
http://firefly.geog.umd.edu/firms/

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนในพื้นที่ของสถานีส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จ.เชียงราย
 2. เจ้าหน้าที่สถานีส่วนควบคุมและ
วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันและการใช้ งาน
ปฏิบัติการไฟป่า จ.เชียงราย
ค้นหา คาว่า “Hotspot เชียงราย” และกดติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏสัญลักษณ์
การใช้งาน มี 2 กรณี ได้แก่ กรณีไม่มีจุดคความร้อน และ กรณีพบจุดความร้อน
 กรณีพบจุดความร้อน แอปพลิเคชันจะแจ้งข้อความบนหน้าจอมือถือ พร้อมแสดงจานวนจุดความร้อนที่ปรากฏ
ด้วย เราสามารถทราบรายละเอียดจุดความร้อนแต่ละจุดได้ทันที
แอปพลิเคชันแสดงรายละเอียดเส้นทางจากจุดที่อยู่ไปถึงจุดความร้อนและคานวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะ
เข้าถึงจุดความร้อน
แอปพลิเคชันสามารถโทรฟรีเพื่อติดต่อกับสายด่วนไฟป่า และสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เพื่อให้ผู้ใช้แอป
โทรแจ้งเหตุไฟได้ทันท่วงที

โดย นางนิอร สิ ริมงคลเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผลกระทบ
 ทาให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มี
พื้นที่เผาน้อยที่สุดในประเทศไทย
 ประชาชนสามารถติ ด ตามการเกิ ด
จุดความร้อนในพื้นที่ของตนเองแบบ
ใกล้ เ วลาจริ ง ท าให้ท ราบจุด ที่ เ กิ ด
เหตุ แ ละสามารถเข้ า ถึ ง จุ ด ไฟได้
โดยง่าย
 สามารถควบคุมและลดการลุกลาม
ของไฟอั น เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ของ
ปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อ
คนในชุมชนได้อีกด้วย

ชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดาริ
ปี 2561

องค์ความรู้




ถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่อง การจัดทา
มาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่อง กระบวนการ
จัดทาฉลากสีเขียวใน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อยกระดับการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ตามแนวทางพระราชดาริ
นักวิจัย ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลุ่มเป้าหมาย
 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
สับปะรดนางแลเพื่อการ
ส่งออก อ.เมือง จ.เชียงราย
 วิสาหกิจชุมชนภูแลพัฒนา
ส่งออก อ.เมือง จ.เชียงราย
 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
สับปะรดภูแล อ.เมือง
จ.เชียงราย
 บ.เกษตรเชียงรายก้าวหน้า
อ.เมือง จ.เชียงราย

ผลกระทบ
 ผู้ประกอบการ
สามารถยกระดับ
มาตรฐานสินค้า และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันทางการตลาด
 ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง
มีรายได้ เกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 5 ด้าน เพื่อเพิ่ม GPP ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
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สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่
โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม

การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่

โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน
มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม

https://www.thairath.co.th/news/politic/1648186
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การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่

ศูนย์วิจัยชุมชน

การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่

ศูนย์วิจัยชุมชน

การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่

ศูนย์วิจัยชุมชน

33

www.nrct.go.th
@nrctofficial

