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ประกาศสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ประจาปีงบประมาณ 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงำนพัฒ นำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. เป็นหน่ว ยงำนภำยใต้กำร
กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่ำ “สวก. เป็นผู้นำในกำรบริหำรกำร
วิจัยกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ” โดยเน้นกำรสนับสนุนทุนวิจัยที่จะ
ก่อให้เ กิดประโยชน์เ พิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน ของประเทศ เป็นไปตำมเป้ำหมำยและตัว ชี้ว ัด (OKR)
ระดับ ประเทศตำมนโยบำยและยุท ธศำสตร์ก ำรอุดมศึก ษำ วิท ยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ใน
โปรแกรมที่ 17 กำรแก้ปัญหำวิกฤติของประเทศ และแพลตฟอร์มที่ 2 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้ำทำยของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม และกำรเกษตร และจัดทำเป็น
แผนงำนและกรอบงบประมำณส่ง ให้กับ กองทุนส่งเสริมวิท ยำศำสตร์ วิจัย และนวัต กรรม (กองทุน ววน.)
รวบรวมเป็นงบประมำณของกองทุน ววน.ของประเทศต่อไป
ปีง บประมำณ 2564 สวก. ได้กำหนดกรอบงำนวิจัย ที่ป ระสงค์ จ ะเปิด รับ ข้อ เสนอโครงกำร
จำนวน 2 กรอบกำรวิจัย ประกอบด้วย
1. กรอบกำรวิจัยกำรพัฒนำศักยภำพสมุนไพรในกำรรักษำและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรค
จำกไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
2. กรอบกำรวิจัยกำรแก้ปัญหำภัยแล้งภำคกำรเกษตร
นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564 จำก สวก. สำมำรถ
ยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำรวิจัย ระหว่ำงวันที่ 10 มิถุนำยน 2563 ถึง วันที่ 10 กรกฎำคม 2563
รำยละเอียดตำมประกำศนี้
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กรอบการสนับสนุนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564
1. กรอบวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่
เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ
เป้ำหมำย (Objectives : O) และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results : KRs) ภำยในปี พ.ศ. 2565
O17.1 ประเทศไทยมี Resilience ต่อภัยพิบัติขนำดใหญ่
KR 17.1.1 มีควำมรู้สำธำรณะเกี่ยวกับปัญหำและกำรจัดกำรเมื่อประสบภัยพิบัติอย่ำงเป็นระบบ
และถูกปลูกฝังอยู่ในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประชำชน
KR 17.1.2 ได้ฐำนข้อมูลและศูนย์ข้อมูลเพื่อกำรจัดกำรภำวะวิกฤติและหลังภำวะวิกฤติ
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาหลักการรักษาโรคโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
1.1 กำรคัดเลือกสมุนไพรในกำรรักษำโรคอุบัติใหม่
1.2 กำรวิจัยและพัฒนำหลักกำรป้องกันและรักษำโรคอุบัติใหม่และโรคอื่นๆ ที่อำจจะมีกำรระบำด
เกิดขึ้นในอนำคตด้วยสมุนไพร
1.3 กำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิต สมุนไพรในโรงงำนผลิตที่ได้มำตรฐำน GMP ทั้งในภำครัฐและ
เอกชน เพื่อใช้ในกำรดูแลสุขภำพและป้องกันโรคอุบัติใหม่
กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรในการรักษาโรคอุบัติใหม่ เช่น โรค
จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
2.1 กำรศึกษำประสิทธิ ภำพและควำมปลอดภัย ของสมุนไพร/ตำรับยำสมุนไพรในกำรรักษำโรค
อุบัติใหม่
กรอบการวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคอุบัติใหม่ เช่น โรค
จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
3.1 กำรวิจั ย และพัฒ นำมำตรฐำนสมุ นไพรในกำรรั กษำโรคอุบั ติ ใหม่ เพื่อ กำรขยำยผลในเชิ ง
พำณิชย์
3.2 กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำยำสมุนไพรเพื่อกำรพึ่งพำตนเองและกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงใน
ระบบยำของชำติ
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2. กรอบวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
เป้ำหมำย (Objectives : O) และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results : KRs) ภำยในปี พ.ศ. 2565
O 2.7 ใช้ควำมรู้ กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดกำรกับปัญหำท้ำทำยเร่งด่วนสำคัญของประเทศ
ในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน
KR 7.3 ลดควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยจำกกำรขำดแคลนน้ำและอุทกภัยลงร้อยละ 50
KR 7.4 อัตรำผลิตภำพกำรผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อคัดเลือกหรือปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีศักยภาพทนแล้งและ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.1 เพื่อคัดเลือกชนิดหรือพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ที่มีศักยภำพทนแล้ง และเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
1.2 เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ให้มีศักยภำพทนแล้ง และเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
กรอบการวิจั ยที่ 2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการทางการเกษตร เพื่อ
บรรเทาและแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งในภาคการเกษตร
2.1 เพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิตและเทคโนโลยีกำรจัดกำรทำงกำรเกษตรทั้งกำรผลิตพืชและสัตว์
เพื่อรับมือกับสภำวะภัย แล้ ง เช่น กำรปรับปฏิทินเพำะปลูก กำรปรับวิธีกำรเขตกรรม กำร
พัฒนำหรือปรับรูปแบบกระบวนกำรผลิตพืช /สัตว์/ประมง กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนอำหำร
สัตว์ในหน้ำแล้ง เป็นต้น
2.2 เพื่ อ พั ฒ นำหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ำรผลิ ต เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ปั ญ หำภั ย แล้ ง เฉพำะหน้ ำ และกำร
คำดกำรณ์เพื่อกำรวำงแผนด้ำนกำรเกษตรในอนำคต
2.3 เพื่อพัฒนำวิธีกำร/รูปแบบแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และพื้นที่ในกำรกักเก็บน้ำเพื่อรองรับ
และปรับตัวจำกสภำวะที่เกิดภัยแล้ง สำหรับกำรเกษตร
กรอบการวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาระบบการพยากรณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.1 เพื่อพัฒนำระบบกำรพยำกรณ์ภัยแล้ง สำหรับสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ ของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อพัฒนำระบบ network analysis สำหรับระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำภำคกำรเกษตร
3.3 เพื่อพัฒนำ Application กำรพยำกรณ์ภัยแล้ง สำหรับเกษตรกรเพื่อประกอบกำรตัดสินใจใน
กำรเพำะปลูก
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กรอบการวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางการบริหารจัดการนาแล้งภาคการเกษตร
4.1 เพื่อพัฒนำแนวทำงหรือรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงเร่งด่วน โดยกำร
นำผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จลงสู่พื้นที่ที่ประสบปัญหำแล้ง/แล้วซ้ำซำก หรือต่อยอดให้ครอบคลุม
ทุกลุ่มน้ำให้มีน้ำเพียงพอต่อภำคกำรเกษตร
4.2 เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีและนวัต กรรมในกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรแหล่งน้ำ ได้แก่
น้ำบนฟ้ำ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ประโยชน์หรือบรรเทำภำวะภัยแล้ง
เช่น กำรเพิ่มปริมำณน้ำฝน (ฝนหลวง) กำรบรรเทำภัยแล้งในพื้นที่เกษตร กำรจัดหำแหล่งน้ำ
หรือกำรเติมน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในภำคกำรเกษตรในฤดูแล้ง
4.3 เพื่อศึกษำวิจัยเชิงนโยบำยให้ได้ข้อเสนอและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรหรือแก้ไขปัญหำภัย
แล้งภำคกำรเกษตร
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แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
สวก. จะสนับสนุนกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำรวิจัยตำมประกำศนี้ และผลกำรวิจัยที่ได้ต้องมีเป้ำหมำยของ
ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะนำผลผลิตจำก
งำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัยโดยตรง
2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1) มีประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยตำมประกำศนี้
2) ข้อเสนอโครงกำรวิจัยต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และไม่จำเป็นต้องมีหลำยข้อ
3) คณะผู้วิจัยมีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนวิจัยในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
4) ข้อเสนอโครงกำรจะต้องมีงบประมำณที่เหมำะสม และระบุขอบเขตของแผนกำรดำเนินงำน
พร้อมทั้งมีระยะกำรวิจัยที่ชัดเจน
5) ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
6) ข้อเสนอโครงกำรควรมีกำรร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชน สถำบันวิจัย หน่วยงำนของรัฐและ
มหำวิทยำลัย ตลอดจนเครือข่ำยวิสำหกิจ เพื่อเชื่อมโยงกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยต่อไป
7) ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้ องแสดงขอบเขต
กำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิม และงำนใหม่และต้องมีหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนเจ้ำของ
ผลงำนเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรวิจัยมำดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำก สวก.
ตรวจพบว่ำ ข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัยมำแล้ว สวก.ขอ
สงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
8) กรณีโครงกำรวิจัยเป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง จำกหน่วยงำนอื่น ให้แสดงรำยละเอียดกำร
สนับสนุนดังกล่ำวโดยระบุงบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือ
รับรองจำกหน่วยงำนนั้นๆ
9) กรณีที่เป็นกำรวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในกำรทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอกำรวิจัยพร้อมใบรับรองกำร
อนุมัติให้ดำเนินกำรวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมกำรจริยธรรมกำร
วิจัย ของสถำบันหรือมหำวิทยำลัย และกรณีที่นักวิจัยมีกำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัด
ต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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10) กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำ
วิจั ยแห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจัยในประเทศไทย
พ.ศ.2550
11) กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ และกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ.
2554
12) หัวหน้ำโครงกำรและนักวิจัยร่วมทุกท่ำน ต้องลงนำมรับรองในข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน
3. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้
1) มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรทำงำนมั่นคง
2) มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/ หรือกำรบริหำรจัดกำร
3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกี่ยวกับกำรวิจัยในข้อเสนอกำร
วิจัยที่ขอรับ ทุนมีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัยที่จะ
ดำเนินกำรวิจัยได้สำเร็จ
4) สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุน รวมทั้งสำมำรถดำเนินกำร
วิจัยให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ
5) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงำนระดั บ อธิ บ ดี อธิ ก ำรบดี หรื อ เที ย บเท่ ำ ของภำครั ฐ ที่
ผู้อำนวยกำรแผนงำนสังกัดอยู่หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำในส่วนของภำคเอกชน
ให้ควำมเห็นชอบและรับรอง
6) เป็นผู้มีจริยธรรมตำมจรรยำบรรณนักวิจัย
4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
1) สวก. จะพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแนวทำงที่ สวก. กำหนด โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลโครงกำรวิจัย
2) สวก. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบสถำนะกำร
รับทุนและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย
3) สวก. จะให้ควำมสำคัญกับข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยอย่ำงชัดเจนหรือมี
หลักฐำนรองรับ
4) สวก. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกัน ทั้งนี้ หำกข้อเสนอ
กำรวิจัยสำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้

