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ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เร่ือง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่ำ “สวก. เป็นผู้น ำในกำรบริหำรกำร
วิจัยกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน” โดยเน้นกำรสนับสนุนทุนวิจัยที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เป็นไปตำมเป้ำหมำยและตัวชี้ว ัด (OKR) 
ระดับประเทศตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน
แพลตฟอร์มที่ 3 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับ
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันและวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ และจัดท ำเป็นแผนงำนและกรอบงบประมำณส่งให้กับ
กองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) รวบรวมเป็นงบประมำณของกองทุน ววน.ของ
ประเทศต่อไป  

ปีงบประมำณ 2564 สวก. ได้ก ำหนดกรอบงำนวิจัยที ่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงกำร 
จ ำนวน 2 กรอบ ประกอบด้วย 

1. กรอบเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 
2. กรอบสมุนไพรไทย 

นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัย ประจ ำปี 2564 จำก สวก. สำมำรถ
ยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำรวิจัย ระหว่ำงวันที่ 20-30 พฤศจิกำยน 2562 รำยละเอียดตำม
ประกำศนี้  
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กรอบการวิจัยที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันแก่ภาคการเกษตรขนาดเล็ก – กลาง – ใหญ ่
1.1 ข้าว  

1) กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพสถำบันเกษตรกร รวบรวมองค์ความรู้ พัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่มีศักยภาพใน
กำรเพำะปลูกและกำรผลิตข้ำว 

2) กำรวิจัยและพัฒนำข้ำวพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภำพ เช่น ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง ทน
ต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีคุณภาพดี รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการในการเพาะปลูกข้าว
ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บเก่ียว 

3) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีก่อนและหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรแปรรูป และโลจิสติกส์ เพ่ือลด
ความสูญเสียและความเสียหายของข้าว รวมทั้งยังรักษาคุณภาพของข้าวไว้ได้เป็นอย่างดี 

4) กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำนและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือสร้าง
สมดุลของตลาดข้าวสารและสร้างมูลค่าเพ่ิมในรูปของอาหารเพ่ือสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเวช
ส าอาง 

 
1.2 พืชสวน/พืชไร่  

1) กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ที่มีศักยภำพทางการตลาด เหมาะสมกับประเทศไทย 
2) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรผลิตพืช รูปแบบการผลิตพืชที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ของประเทศไทย สามารถลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร 
ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาคการเกษตร เช่น สภาพภูมิอากาศ การขาดแคลน
แรงงาน เป็นต้น 

3) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร หรืออุปกรณ์เก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว ที่สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร  และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในสภาพพ้ืนที่จริง 

1. กรอบวิจัยเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 

กรอบการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ  
เป้ำหมำย (Objectives : O) และผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ (Key Results : KRs) ภำยในปี พ.ศ. 2565 

O3.10a พัฒนำและยกระดับควำมสำมำรถแข่งขันของผู้ประกอบกำรในอุตสหกรรมยุทธศำสตร์ด้วยกำร
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
KR3.10a.1 กำรลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบกำรไทยในอุตสำหกรรม S-Curve 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี 
KR3.10a.2 จ ำนวนผู้ประกอบกำรในธุรกิจเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรที่ลงทุนพัฒนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
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4)  กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีก่อนและหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรพัฒนำวิธีการยืดอายุการเก็บรักษา
ผลผลิต และหรือการส่งออก ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในเชิงการค้า 

5) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร 
วิสำหกิจชุมชน และผู้ประกอบกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำร
แข่งขัน 

 
1.3 สัตว์เศรษฐกิจ  

1)     กำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (เพ่ิมมูลค่า ลดต้นทุน ทดแทน
แรงงาน) และใช้พลังงานสะอาดประหยัดในกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 

2)     กำรวิจัยและพัฒนำโภชนำกำรในสัตว์ เพ่ือให้ได้วัตถุดิบอาหารสัตว์และนวัตกรรมในการผลิต
อาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง 

3)     กำรวิจัยและพัฒนำสุขภำพและควำมปลอดภัย เพ่ือให้ได้กระบวนการ ควบคุม ป้องกัน วินิจฉัย 
และชันสูตร โรคระบาด รวมถึงวิจัยและพัฒนา ยา ชีวภัณฑ์ และชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพ่ือ
ตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์เศรษฐกิจ 

4)     กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำนและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์เศรษฐกิจ กรรมวิธีการผลิต การฆ่าสัตว์  การแปรรูป  การบรรจุภัณฑ์  การเก็บรักษา การ
จดัการหลังเก็บเกี่ยว และการขนส่ง ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ และมาตรฐานสินค้าของ
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เศรษฐกิจ 

 
1.4 บริหารจัดการน  าเพื่อการเกษตร 

1) กำรวิจัยพ้ืนฐำนและต้นน้ ำเพ่ือ สร้ำง/พัฒนำ องค์ควำมรู้ ฐำนข้อมูล แบบจ ำลอง และเทคนิค
ต่ำงๆ ในกำรพยำกรณ์ น้ ำฝน น้ ำผิวดิน น้ ำใต้ดิน รวมถึงกำรวิจัยเรื่องวัฏจักรน้ ำ บัญชีน้ ำ สมดุล
น้ ำ กำรจัดสรรน้ ำ กำรฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำและระบบนิเวศ ส ำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 

2) กำรวิจัยเพ่ือกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ เพ่ือกำรเกษตร อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ฯน้ ำ 20 ปี 

3) กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ เพ่ือ
กำรเกษตรแบบมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ ำและชุมชนท้องถิ่น 

1.5 อาหาร 
1)     กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรลงทุนผลิตจริงในอุตสำหกรรมอำหำรที่มีศักยภำพให้กับ

อำหำรทุกประเภท 
2)     การวิจัยและพัฒนากระบวนการหรือเทคโนโลยีการผลิตอาหารของไทยที่ผู้บริโภคทั้งในและ

ต่างประเทศ ยอมรับและเชื่อมั่น ทั้งด้านมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย  และคุณค่าทาง
โภชนาการ 

3)     เพ่ือให้ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาวะที่ ดีของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย 
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4)     การศึกษาและวิจัยเพ่ือติดตามการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารของ
ประเทศเพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและพัฒนาปรับปรุงระบบงาน กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับอาหารของหน่วยงานต่างๆ  

5) กำรศึกษำควำมเป็นไปได้และศักยภำพในกำรพัฒนำห้องห้องปฏิบัติกำรเพ่ือให้ได้มำตรฐำน GLP 
ส ำหรับอำหำรในกลุ่ม functional food เช่น มำตรฐำนของวิธีกำรวิเครำะห์ตั้งแต่ต้นทำงจนถึง
ปลำยทำง  

6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในสารสนเทศการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล
ด้านอาหารของประเทศ 

7)     กำรพัฒนำเครือข่ำยบริหำรจัดกำรในแต่ละภูมิภำค เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และสร้ำงเทคโนโลยี
ส ำหรับอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรให้เกิดควำมสำมำรถกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์และเพ่ิม
รำยได้ให้กับภูมิภำค 

กรอบการวิจัยที่ 2  การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร 
2.1 กำรวิจัยเพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยภำครัฐด้ำนกำรเกษตร  
2.2 กำรวิจัยเพ่ือให้ได้แนวทำงในกำรก ำหนดหรือแก้ไขกฎหมำย/กฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อภำค

กำรเกษตร  
2.3 กำรวิจัยเพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศคู่ค้ำ และประเทศคู่แข่ง 
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กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในมนุษย์ 
1.1 วิจัยและพัฒนำสมุนไพรไทยตำมแผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 

2560-2564  
1.2 วิจัยและพัฒนำต ำรับยำสมุนไพรไทยที่มีศักยภำพสูงส ำหรับใช้ป้องกันและรักษำโรคไม่ติดต่อเรื้อรั ง 

(Non-Communicable Diseases : NCD)  เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
1.3 วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำจำกต ำรับยำดั้งเดิมและคัมภีร์โบรำณต่ำงๆ ของประเทศไทย 
1.4 วิจัยและพัฒนำสมุนไพรไทยที่ใช้ในกลุ่มโรคที่กระทรวงสำธำรณสุขมีนโยบำยให้กำรสนับสนุน 
1.5 วิจัยและพัฒนำสมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพและป้องกันปัญหำสุขภำพที่พบบ่อยในผู้สูงอำยุ  

(Geriatric Syndromes) 
1.6 วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงหรือส่วนประกอบของเครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์สปำ 
1.7 วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเพื่อบ ำรุงสุขภำพและควำมงำม 

กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในสัตว์ 
2.1 วิจัยและพัฒนำสมุนไพรเพื่อใช้ส ำหรับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรเจริญเติบโตของสัตว์เศรษฐกิจ 
2.2 วิจัยและพัฒนำสมุนไพรเพ่ือใช้ในกำรป้องกันและรักษำโรคในสัตว์เศรษฐกิจที่ช่วยลดกำรใช้ยำแผน

ปัจจุบันที่ใช้ในคน 
2.3 วิจัยและพัฒนำสมุนไพรเพื่อใช้ส ำหรับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดีในสัตว์เลี้ยง 

 

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ  
เป้ำหมำย (Objectives : O) และผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ (Key Results : KRs) ภำยในปี พ.ศ. 2565 

O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วย
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 KR3.10a.1 กำรลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบกำรไทยในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี 

O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Economy) 
KR3.10b.1 มูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำกเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอำหำร 

กำรแพทย์และสุขภำพ กำรท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  พลังงำน
และวัสดุชีวภำพ) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

2. สมุนไพรไทย 
 

https://www.bumrungrad.com/th/heart-cardiology-center-treatment-surgery-bangkok-thailand
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กรอบการวิจัยที่ 3 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในพืช 
3.1 วิจัยและพัฒนำสมุนไพรไทยที่มีศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตในพืชเศรษฐกิจเป็นส ำคัญ 
3.2 วิจัยและพัฒนำสมุนไพรไทยที่มีศักยภำพในกำรควบคุมและก ำจัดศัตรูพืช 

กรอบการวิจัยที่ 4 การสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยและต ารับสมุนไพรไทย  
4.1 สร้ำงมำตรฐำนสมุนไพรไทยและต ำรับสมุนไพรไทย ที่น ำไปสู่กำรประมวลใช้เป็นต ำรับยำเป็นที่ 
 ยอมรับด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนเมื่อน ำไปผลิตและจัดจ ำหน่ำย 
4.2 จัดท ำ Monograph เพ่ือเป็นมำตรฐำนของสมุนไพรเดี่ยวและต ำรับยำสมุนไพร 

กรอบการวิจัยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพร  
5.1 วิจัยและพัฒนำพันธุ์พืชสมุนไพร กำรปลูก กำรเก็บเกี่ยว รวมถึงกำรจัดกำรหลังเก็บเกี่ยว ให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนเกษตรดีที่เหมำะสม (Good Agricultural Practices : GAP) ส ำหรับพืชสมุนไพร 
5.2  วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรสกัดสมุนไพรที่ประกอบด้วยกำรคัดเลือกวัตถุดิบ  ตัวท ำละลำย 

เครื่องมือและเครี่องจักร กระบวนกำรสกัด กระบวนกำรท ำให้สำรสกัดเข้มข้นและแห้ง 
5.3  วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพที่สำมำรถเพำะเลี้ยงหรือหมักเซลล์และเนื้อเยื่อสมุนไพรเพ่ือลด

เวลำและเพ่ิมผลผลิต 
5.4 วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตยำสมุนไพรในรูปแบบต่ำงๆ กำรท ำให้ผลิตภัณฑ์มีควำมคงตัวและ

กำรทดสอบหำวันหมดอำยุ กำรควบคุมคุณภำพและกำรประกันคุณภำพ 
5.5  จัดท ำ Monograph และกำรรับรองมำตรฐำนของวัตถุดิบ สำรสกัดและผลิตภัณฑ์ 
5.6  วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตยำสมุนไพรในระดับอุตสำหกรรม 

กรอบการวิจัยที่ 6 การวิจัยเชิงนโยบาย  
6.1 วิจัยเชิ งนโยบำยในกำรส่ง เสริมให้ เกิดผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรไทยที่ เป็นเอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์ระดับประเทศ เช่น ฟ้ำทะลำยโจร ขม้ินชัน กระชำยด ำ ใบบัวบก และไพล 
6.2 วิจัยเชิงนโยบำยเพ่ือผลักดันผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรออกสู่ตลำดได้อย่ำงแท้จริง  เช่น กำรพัฒนำ

กฎระเบียบด้ำนกำรขึ้นทะเบียนสมุนไพรและยำแผนโบรำณ และกำรพำณิชย์ รวมถึงกำรสนับสนุน
จำกหน่วยงำนภำครัฐในกำรเพ่ิมควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร 
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1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 
 สวก. จะสนับสนุนกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำรวิจัยตำมประกำศนี้ และผลกำรวิจัยที่ได้ต้องมีเป้ำหมำยของ
ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ  ประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะน ำผลผลิตจำก
งำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัยโดยตรง 
2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย 

ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
1) มีประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยตำมประกำศนี้ 
2) ข้อเสนอโครงกำรวิจัยต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และไม่จ ำเป็นต้องมีหลำยข้อ 
3) คณะผู้วิจัยมีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนวิจัยในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 
4) ข้อเสนอโครงกำรจะต้องมีงบประมำณที่เหมำะสม และระบุขอบเขตของแผนกำรด ำเนินงำน

พร้อมทั้งมีระยะกำรวิจัยที่ชัดเจน 
5) ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์

ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
6) ข้อเสนอโครงกำรควรมีกำรร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชน  สถำบันวิจัย หน่วยงำนของรัฐและ

มหำวิทยำลัย ตลอดจนเครือข่ำยวิสำหกิจ เพ่ือเชื่อมโยงกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยต่อไป 
7) ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอ่ืน กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขต
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิม และงำนใหม่และต้องมีหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนเจ้ำของ
ผลงำนเดิมให้นักวิจัยน ำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรวิจัยมำด ำเนินกำรวิจัยต่อยอด  หำก สวก.
ตรวจพบว่ำ ข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ ำซ้อนหรือมีกำรด ำเนินกำรวิจัยมำแล้ว  สวก.ขอ
สงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

8) กรณีโครงกำรวิจัย เป็นกำรด ำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง จำกหน่วยงำนอ่ืน ให้แสดงรำยละเอียดกำร
สนับสนุนดังกล่ำวโดยระบุงบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือ
รับรองจำกหน่วยงำนนั้นๆ 

9) กรณีท่ีเป็นกำรวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในกำรทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอกำรวิจัยพร้อมใบรับรองกำร
อนุมัติให้ด ำเนินกำรวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมกำรจริยธรรมกำร
วิจัย ของสถำบันหรือมหำวิทยำลัย และกรณีที่นักวิจัยมีกำรด ำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัด
ต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 
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10) กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำ
วิจัยแห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำท ำกำรวิจัยในประเทศไทย  
พ.ศ.2550 

11) กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ และกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. 
2554 

12) หัวหน้ำโครงกำรและนักวิจัยร่วมทุกท่ำน ต้องลงนำมรับรองในข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน 

3. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้ 
1) มีสัญชำติไทย มีถ่ินพ ำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรท ำงำนม่ันคง 
2) มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/ หรือกำรบริหำรจัดกำร 
3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกี่ยวกับกำรวิจัยในข้อเสนอกำร

วิจัยที่ขอรับทุนมีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัยที่จะ
ด ำเนินกำรวิจัยได้ส ำเร็จ 

4) สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุน รวมทั้งสำมำรถด ำเนินกำร
วิจัยให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีคุณภำพ 

5) ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดี  อธิกำรบดี หรือเทียบเท่ำของภำครัฐที่
ผู้อ ำนวยกำรแผนงำนสังกัดอยู่หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำในส่วนของภำคเอกชน  
ให้ควำมเห็นชอบและรับรอง 

6) เป็นผู้มีจริยธรรมตำมจรรยำบรรณนักวิจัย 

4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
1) สวก. จะพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแนวทำงที่ สวก. ก ำหนด โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและ

คณะกรรมกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลโครงกำรวิจัย 
2) สวก. ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบสถำนะกำร

รับทุนและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย  
3) สวก. จะให้ควำมส ำคัญกับข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยอย่ำงชัดเจนหรือมี

หลักฐำนรองรับ 
4) สวก. ขอสงวนสิทธิในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกันทั้งนี้หำกข้อเสนอ

กำรวิจัยสำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้ 
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5. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
ผู้สนใจสำมำรถส่งโครงร่ำงวิจัยโดยสังเขป (concept proposal) โดยสำมำรถยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัย

ผ่ำนเว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่ำง
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 เท่ำนั้น หำกพ้นก ำหนด สวก. จะไม่รับพิจำรณำ 
 
6. การแจ้งผลการพิจารณา 

กำรจัดสรรทุนวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร จะแจ้งสถำนะ
โครงกำรและผลกำรพิจำรณำให้นักวิจัยทรำบผ่ำนระบบ ARDA EPMS 

 
 

ประกำศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 
 

(นำยสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 

 

http://www.nrms.go.th/



