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-------------------------------------------------------------------------------------------------------สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และส่งเสริมสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศด้านการวิจั ยการเกษตร ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถก่อให้ เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เชิง
พาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย โดยนักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจาก สวก. ได้ในทุกประเภทของการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการที่
ชัดเจนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้โดยตรง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวก. ได้กาหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการรวม
4 กรอบการวิจัย ได้แก่ 1.การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร 2.การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่
การเกษตรขนาดเล็ก–ขนาดกลาง 3.การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร และ 4.การสนับสนุนทุน
วิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 โดยมี
รายละเอียดกรอบการวิจัยดังนี้

1. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร
1.1 วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้เกิดความสมดุลในการทาอาชีพการเกษตร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรของไทยกับประเทศคู่ค้า และประเทศคู่แข่ง
1.2 วัตถุประสงค์รอง
1) ได้แนวทางในการกาหนด หรือแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร
2) ได้ผลงานวิจัยที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ
1.3 แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย 2 แผนการดาเนินงาน 7 ประเด็นวิจัย ดังนี้
แผนการดาเนินงานที่ 1 การวิจัยเพื่อกาหนดหรือ แก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อภาค
การเกษตร ประกอบด้วย 3 ประเด็นวิจัย ดังนี้
1) การวิจัยศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรของประเทศคู่ค้า หรือประเทศคู่แข่ง เพื่อใช้
ในการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย
2) การวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ มาตรการกีดกันทางการค้าทั้งภาษี และมิใช่
ภาษี เพื่อเป็นข้อมูลในการ เจรจาต่อรอง และแนวทางในการปรับปรุงมาตรการให้อยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่เสียเปรียบทางการค้า เช่น การป้องกันการปลูกพืชในพื้นที่ผิด

กฎหมาย การผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นต้น
3) การวิจัยผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ หรือกฎหมายที่มีผลต่ออาชีพเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
แผนการด าเนิ น งานที่ 2 การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ตอบสนองนโยบายของภาครั ฐ
ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้
1) การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมดุลในการทาประมง
2) การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการดิน และน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การวิจัยและพัฒนาการจัดการพื้นที่การเพาะปลูกที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจบางชนิด
เช่นการจัด Zoning ทางการเกษตร การทาการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
4) การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น การทาเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปั ญ หาสารเคมี ต กค้ า ง ปุ๋ ย ปลอม ยาฆ่ า แมลงปลอม
เขาหัวโล้น ไฟป่า เป็นต้น

2. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก – ขนาดกลาง
2.1 วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคง และความยั่งยืนในอาชีพ โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีสมัยใหม่
2.2 วัตถุประสงค์รอง
ได้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิต และหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ต
สินค้าเกษตรสาหรับเกษตรกรขนาดเล็ก – ขนาดกลาง
2.3 แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย 2 แผนการดาเนินงาน 10 ประเด็นวิจัย ดังนี้
แผนการดาเนินงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ประกอบด้วย 6
ประเด็นวิจัย ดังนี้
1) การวิจัยเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของเกษตรกรไทย เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และ
การแก้ไขที่ตรงจุด
2) การวิจัยฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในเชิงบริหารจั ดการและ
ถ่ายทอดความรู้
3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ได้
มาตรฐานสากล
4) การวิจัยและพัฒนาการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลด
ต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
5) การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer (การใช้พื้นที่การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด)
6) การขยายผลรูปแบบการทาการเกษตรที่ประสบความสาเร็จ สู่พื้นที่การเกษตรอื่นที่มี
ศักยภาพ เช่น การทาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น

แผนการดาเนินงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้
1) การปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยผลผลิต (ตลอดห่วงโซ่การผลิต) เช่นการวิจัยและพัฒนา
เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น
3) การวิจั ย และพัฒ นาเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การ
ปรับปรุงพันธุ์ หรือคัดเลือกพันธุ์พืช สัตว์ ที่ให้ผลผลิตสูง ทนต่อสภาวะโลกร้อน การ
วิจัยเพื่อควบคุม ป้องกัน และกาจัดโรคอุบัติใหม่ การวิจัยเทคโนโลยีการปลูกพืชที่ใช้
น้าน้อย หรือการวิจัยระบบพยากรณ์ ระบบเตือนภัยเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
4) การวิจัยและพัฒนาต้นแบบการทาการเกษตรแบบแม่นยา (Precision farming) ใน
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ

3. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร
3.1 วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ได้นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร และหรือรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
3.2 วัตถุประสงค์รอง
1) ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าสูง และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด
2) ได้ เ ทคโนโลยี ก ระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและอาหารที่ มี ต้ น ทุ น ต่ า และหรื อ มี
ประสิทธิภาพสูง
3) ได้รูปแบบการดาเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย 1 แผนการดาเนินงาน 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้
แผนการด าเนิ นงาน การวิ จั ยและพั ฒนานวั ตกรรมการแปรรู ปสิ นค้ าเกษตรและอาหาร
ตลอดจนรู ป แบบการด าเนิ นธุ รกิ จใหม่ ๆ เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการแข่ งขั นเชิ งพาณิ ช ย์
ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้
1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง
2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (Process
Innovation) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3) การวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาผลผลิต การยืดอายุผลผลิต รูปแบบบรรจุภัณฑ์
และรูปแบบการขนส่ง ที่สามารถประยุกต์ใช้ในเชิงการค้าได้
4) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการดาเนินการธุรกิจใหม่ๆ (Business Model) ของกลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์ และหรือผู้ประกอบการระดับต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ เช่น การเชื่อมโยง
ตลาดชุมชน ตลาดระดับจังหวัด สู่ศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค เป็นต้น

4. การวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

4.1 วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อยกระดับภาคการเกษตรและสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่ได้จากการปฏิบัติในการผลิตพืชเพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐานปลอดภัย ปลอด
ศัตรูพืช และคุณภาพถูกใจ (Good Agricultural Practices หรือ GAP) และ เกษตร
อินทรีย์ (Organic Farming)
และส่งเสริมและผลักดันให้มีการนานวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยสู่การลงทุนในธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 วัตถุประสงค์รอง
1) ได้ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช (Medical foods, Nutraceutical และ Functional Foods)
2) ได้ผลิตภัณฑ์เวชสาอาง (Skin foods, Cosmetic และ Personal Care)
3) ได้ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ (Health & Clean Foods)
4.3 แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย 4 แผนการดาเนินงาน 3 ระยะวิจัย ดังนี้
แผนการดาเนินงาน
1) แผนการดาเนินงานที่ 1 : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร (GAP
และ ORG) ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุน
ทางธุรกิจ
2) แผนการดาเนินงานที่ 2 : ผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพผลสาเร็จจากงานวิจัยให้สามารถ
ขึ้นทะเบียนรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3) แผนการดาเนินงานที่ 3 : ผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีศักยภาพในการขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรม
4) แผนการดาเนินงานที่ 4 : ผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพผลสาเร็จจากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพประชาชนอย่างกว้างขวาง
ระยะวิจัย
1) ระยะสั้น : คัดเลือกงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าวและสมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ/ผลิตภัณฑ์เวชสาอาง/ผลิตภัณฑ์
โภชนเภสัช เพื่อเร่งผลักดันสู่การลงทุนในธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน ภายในระยะเวลา
6 เดือน
2) ระยะกลาง : ให้การสนับสนุนงานวิจัยใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับภาคเอกชน
เพื่อได้ผ ลิ ตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุ ขภาพ/ผลิ ตภัณฑ์เวชส าอาง/
ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตร (GAP
และ ORG) ที่รัฐบาลได้ทาการส่งเสริมไว้ ภายในระยะเวลา 2 ปี
3) ระยะยาว : ให้การสนับสนุนงานวิจัยใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับภาคเอกชน
เพื่อได้ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตร
(GAP และ ORG) ที่รัฐบาลได้ทาการส่งเสริมไว้ ภายในระยะเวลา 5 ปี
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
สวก. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยตามประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมาย
ของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนาผลผลิตจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยโดยตรง
2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยตามประกาศนี้
2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และไม่จาเป็นต้องมีหลายข้อ
2.3 คณะผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทางานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.4 ข้อเสนอโครงการจะต้องมีงบประมาณที่เหมาะสม และระบุขอบเขตของแผนการดาเนินงานพร้อมทั้งมี
ระยะการวิจัยที่ชัดเจน
2.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.6 ข้อเสนอโครงการควรมีการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัย
ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ เพื่อเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป
2.7 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่าง
งานเดิม และงานใหม่และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนาทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากการวิจัยมาดาเนินการวิจัยต่อยอด หาก สวก.ตรวจพบว่า ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุน
ซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจัยมาแล้ว สวก.ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียก
เงินทุนวิจัยคืน
2.8 กรณีโครงการวิจัย เป็นการดาเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าวโดยระบุ
งบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ
2.9 กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมใบรับรองการอนุมัติให้
ดาเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของสถาบัน
หรือมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักวิจัยมีการดาเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ให้
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.10 กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้า ถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
2.11 หัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน
3. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้
3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ

3.3 มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับ
ทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดาเนินการวิจัยได้สาเร็จ
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดาเนินการวิจัยให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
3.5 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี อธิการบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐที่ผู้อานวยการแผนงาน
สังกัดอยู่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรับรอง
3.6 เป็นผู้มีจริยธรรมตามจรรยาบรรณนักวิจัย
4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
4.1 สวก. จะพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางที่ สวก. กาหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบ
ทางวิชาการของ สวก.
4.2 สวก. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย
4.3 สวก. จะให้ความสาคัญกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ
4.4 สวก. ขอสงวนสิทธิในการบูรณาการข้อเสนอการวิจั ยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกันทั้งนี้หากข้อเสนอการวิจัย
สามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้
5. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเว็บไซด์ของสวก.
www.arda.or.th “ยื่นข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัย ARDA EPMS” โดยผู้สนใจจะต้องดาเนินการลงทะเบียน
เป็นนักวิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบตามแบบเสนอโครงการวิจัยของ สวก. (สามารถ Download ได้
จากหน้าเว็บไซต์ของ สวก.)
6. การแจ้งผลการพิจารณา
การจัดสรรทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2561 สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
จะแจ้งสถานะโครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่านระบบ ARDA EPMS ที่นักวิจัยได้ลงทะเบียนไว้
ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2560
(นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

