
ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ 

การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค ปี 2558 รอบที ่2 

 
ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 

(คอบช.) 5 หน่วยงานให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์เฉพาะด้านและก าหนดเป็นกรอบวิจัยเพ่ือการจัดสรร
ทุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน มุ่งเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้รับบริการ ผู้ท าวิจัย ผู้น าผลงานไปใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็น และก าหนดกรอบการวิจัยร่วมกัน เพ่ือ
แก้ปัญหาส าคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างสมดุล และยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งชี้น า และสร้างความคุ้มค่าในการลงทุน โดย ส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้รับเป็นหน่วยงานผู้บริหารทุนมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศในกลุ่มเรื่อง “อาหารเพื่อเพ่ิมมูลค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคปี 2558” 

ทั้งนี้การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศในกลุ่ม
เรื่อง “อาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคปี 2558” สวก. จะเปิดรับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 
2558 

กรอบการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศในกลุ่มเรื่อง 
“อาหารเพื่อเพ่ิมมูลค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคปี 2558” ที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ มีงานวิจัย 3 หัวข้อ
หลัก ดังนี้  

กรอบงานวิจัยที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้แก่ประชาชนผู้บริโภคใน
ประเทศ ได้แก่ 

1) การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการปรับพฤติกรรม/ทัศนคติ กระบวนสร้างแรงขับดันเพ่ือให้เกษตรกร 
ผู้บริโภค และผู้ประกอบการอาหารทุกระดับมีวัฒนธรรมการบริโภค/การผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน  

2) การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบติดตาม ระบบประกันคุณภาพ และระบบ
เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหารระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชน 

3) การวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับทารกและผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆ เพ่ือลด
การน าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากต่างประเทศ เช่น นมผง เป็นต้น 

กรอบงานวิจัยท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพื่อส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ 
1) การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับเป็นเครื่องมือในการต่อรอง และลดข้อโต้แย้งในการค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าผักและผลไม้    ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพของอาเซียน เช่น คะน้า พริก ถั่วฝักยาว กะหล่ าปลี มะม่วง เป็นต้น 



กรอบงานวิจัยที่ 3 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) กล่าวคือ การ
จัดการตั้งแต่ตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาจาก Supplies แล้วเปลี่ยนวัตถุดิบนั้นให้เป็นสินค้าขั้นกลาง และสินค้าขั้น
สุดท้าย จนกระท่ังจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 

1) การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือการออกกฏระเบียบในการขนส่งวัตถุดิบอาหาร เช่น เนื้อหมู เนื้อ
ไก่ และเนื้อวัว เป็นต้น 

2) ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการส่งออกให้มีการวางแผนการผลิตให้เกิดความ
ต่อเนื่อง 

ทั้ งนี้ กระบวนการวิจัยต้องมุ่ ง เน้นความร่วมมือของกลุ่ มเกษตรกร หรือสหกรณ์ ชุมชน 
ผู้ประกอบการ ความต้องการของผู้บริโภค การตลาด ความเป็นไปได้ทางต้นทุน ร่วมถึงกระบวนการหรือแนวทาง
ความร่วมมือในการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน 

 
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 

สวก. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยตามประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของ
ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิง
นโยบาย และเชิงวิชาการ) ทั้งนี้ สวก.จะให้ความส าคัญในด้านการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมและชุมชน 
เป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะน า
ผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย 
ทั้งนี้ สวก.จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเป็นรายปี ส าหรับโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัย
มากกว่า 1 ปี จะพิจารณาถึงผลส าเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้การสนับสนุน 

 
2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย 
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยตามประกาศนี้ 
2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และไม่จ าเป็นต้องมีหลายข้อ 
2.3 คณะผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ข้อเสนอโครงการจะต้องมีงบประมาณที่เหมาะสม และระบุขอบเขตของแผนการด าเนินงานพร้อมทั้ง

มีระยะการวิจัยที่ชัดเจน 
2.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่

เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2.6 ข้อเสนอโครงการควรมีการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐและ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ เพ่ือเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป 
2.7 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอ่ืน กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการด าเนินงาน
ระหว่างงานเดิม และงานใหม่และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากการวิจัยมาด าเนินการวิจัยต่อยอด หาก สวก.ตรวจพบว่า ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือ
มีการด าเนินการวิจัยมาแล้ว สวก.ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 



2.8 กรณีโครงการวิจัย เป็นการด าเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าวโดยระบุ
งบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ 

2.9 กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมใบรับรองการ
อนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของสถาบัน
หรือมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักวิจัยมีการด าเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.10  กรณีท่ีเป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550 

2.11  กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

2.12  หัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน 
 
3. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้ 

3.1 มีสัญชาติไทย มีถ่ินพ านักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการท างานม่ันคง 
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ 
3.3 มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่

ขอรับทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะด าเนินการวิจัยได้ส าเร็จ 
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถด าเนินการวิจัย

ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
3.5 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐที่ผู้อ านวยการแผนงานสังกัด

อยู่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรับรอง 
3.6 ส าหรับหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี

หรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ต้องให้ความเห็นชอบ
และรับรองเช่นเดียวกันกับหัวหน้าโครงการ 

3.7 เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัย 
3.8 ทั้งนี้กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ สวก. 

 
  



4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
4.1 สวก. จะพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางท่ี สวก.ก าหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจ 

สอบทางวิชาการของ สวก. 
4.2 สวก. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบสถานะการรับ

ทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ/แผนงานต้องไม่ติดค้าง
การส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ  

4.3 สวก. จะให้ความส าคัญกับข้อเสนอการวิจัยที่มีการระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐาน 
รองรับ 

4.4 สวก. ขอสงวนสิทธิในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกันทั้งนี้หากข้อเสนอการ
วิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้ 

4.5 ค าตัดสินของ สวก. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 
5. การส่งข้อเสนอการวิจัย 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยของ สวก. โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มและคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ http://www.arda.or.th/research-fund02.php โดยมีรายละเอียดและ
เงื่อนไขในการส่งข้อเสนอการวิจัยดังนี้ 

5.1 ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://epms.arda.or.th/src/main/Login.aspx โดยสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือยื่นโครงการ และท าการลงทะเบียนผ่านระบบ EPMS เพ่ือยื่นข้อเสนอโครงการพร้อมแนบไฟล์
โครงการวิจัยในรูปแบบ PDF และ Word โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 22 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น หากพ้นก าหนด สวก.จะไม่รับพิจารณา 

5.2 หลังจากนักวิจัยได้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ สวก.ก าหนด และยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ให้
นักวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัยที่เป็นภาษาไทยตามเสนอโครงการวิจัยของ สวก. โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ
และมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ โดยเย็บรวมกันเป็นชุด ใช้ font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด 16 

5.3 ให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยตามรายละเอียดดังข้อ 5.2 โดยรวมทั้งต้นฉบับที่มีการส่งลงนามแล้ว 
พร้อมส าเนา รวมเป็น 4 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word) จ านวน 2 ชุด ถึง นางสาว
กนกวรรณ ขับนบ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายใน วันที่ 20 กุมภันธ์ 2558 

5.4 การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือ ผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ภายใน
วันที่ 26 มกราคม 2558 ทั้งนี้เอกสารต้นฉบับที่น าส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และหากพ้นก าหนดจะ
ถือว่าเป็นโมฆะ 

5.5 สวก. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืนข้อเสนอการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะด าเนินการท าลายข้อเสนอการ
วิจัยดังกล่าว 

5.6 ต้องมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงาน ระดับกอง ภาควิจัย ส านัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
5.7 การจ่าหน้าซองสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-7435, ต่อ 

3208 และ 3211 โทรสาร 0-2579-7693 
**ทั้งนี้ สวก.ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน** 
 



6. การแจ้งผลการพิจารณา 
ทั้งนี้การจัดสรรทุนประจ าปีงบประมาณ 2558 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่านระบบ EPMS ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ………7…มกราคม…2558…………………… 
 
 

(ดร.พีรเดช ทองอ าไพ) 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 
 


