ประกาศสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ
“การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา ปี 2558 (รอบที่ 2)”
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่ ง ชาติ (คอบช.) จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ เ ฉพาะด้ า นและก าหนดเป็ น กรอบวิ จั ย เพื่ อ การจั ด สรรทุ น วิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้าซ้อน มุ่งเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้รับบริการ ผู้ทาวิจัย ผู้นาผลงานไปใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็น และกาหนดกรอบการวิจัยร่วมกัน เพื่อ
แก้ปัญหาส าคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างสมดุล และยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งชี้นา และสร้างความคุ้มค่าในการลงทุน โดย สานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้รับเป็นหน่วยงานผู้บริหารทุนมุ่งเป้าตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศในกลุ่มเรื่อง “สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา ปี 2558”
1. กาหนดเวลารับข้อเสนอโครงการ
สวก. จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจั ยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศใน
กลุ่มเรื่อง “สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา ปี 2558 (รอบที่ 2)” ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558
2. กรอบงานวิจัย
กรอบการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัย มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศในกลุ่ม
เรื่อง “สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา ปี 2558 (รอบที่ 2)” เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ 4 กรอบงานวิจัย
ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยจะต้องได้เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ได้แก่
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อโภชนาการ เช่น ใบหม่อน มะระขี้นก เพกา หมอน้อย/หมาน้อย
ผลิตภัณฑ์ชูรสอาหารจากสมุนไพร (ผงนัว) งาขี้ม้อน โปรตีนจากไหม
1.2 ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ของบุรุษ/สตรี เช่น กระชาย กวาวเครือ ว่านชัก
มดลูก หมามุ่ย คนทีสอ
1.3 พืชสมุนไพร Product champion 5 ชนิด ได้แก่ กระชายดา กวาวเครือขาว ไพล
บัวบก ลูกประคบ
1.4 ตารับยาที่มีข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นแล้ว เช่น ตรีผลา นวโกศ
1.5 สมุนไพรที่ใช้กับโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคเก๊า โรคไทรอยด์
โรคนอนไม่หลับ ลดไขมัน โรคสะเก็ดเงิน
1.6 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เมี่ยง (ชาหมัก) ขี้เหล็ก มะแขว่น
2. การวิจัยและพัฒนาที่จะสนับสนุนให้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรขึ้นทะเบียนตารับยา
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ที่
สามารถนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติแบบครบวงจรและให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ

3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพเป็นเครื่องสาอางหรือส่วนประกอบ
ของเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สปา
4. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริงโดยมุ่ง
การพัฒนาหรือค้นหาผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบที่มีมาตรฐานสากล กลไก
การตลาด กฎระเบียบด้านการขึ้นทะเบียน และการพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
3. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
สวก. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยตามประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมาย
ของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน
เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) ทั้งนี้ สวก.จะให้ความสาคัญในด้านการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมและ
ชุมชน เป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความ
คุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผ ล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่ มเป้าหมาย
ชัดเจนที่จ ะนาผลผลิ ตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ทั้งนี้ สวก.จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเป็นรายปี สาหรับโครงการที่มี
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี จะพิจารณาถึงผลสาเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้การสนับสนุน
4. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้
4.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยตามประกาศนี้
4.2 เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยแบบเดี่ยว และต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และไม่จาเป็นต้องมีหลายข้อ
4.3 คณะผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทางานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.4 ข้อเสนอโครงการจะต้องมีงบประมาณที่เหมาะสม และระบุขอบเขตของแผนการดาเนินงาน
พร้อมทั้งมีระยะการวิจัยที่ชัดเจน
4.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4.6 ข้อเสนอโครงการควรมี ความร่ว มมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ และ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ เพื่อเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป
4.7 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงาน
ระหว่างงานเดิม และงานใหม่และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนาทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากการวิจัยมาดาเนินการวิจัยต่อยอด หาก สวก.ตรวจพบว่า ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้าซ้อน
หรือมีการดาเนินการวิจัยมาแล้ว สวก.ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
4.8 กรณีโครงการวิจัย เป็นการดาเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ
4.9 กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมใบรับรองการ
อนุมัติให้ดาเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของ

สถาบันหรือมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักวิจัยมีการดาเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.10 กรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภา
วิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทาการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550
4.11 กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีว ภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
4.12 หัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน
5. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้
5.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
5.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ
5.3 มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัย
ที่ขอรับทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดาเนินการวิจัยได้สาเร็จ
5.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดาเนินการ
วิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
5.5 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐที่หัวหน้าโครงการสังกัด
อยู่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรับรอง
5.6 เป็นผู้มีจริยธรรมนักวิจัย
6. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
6.1 สวก.จะพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางที่ สวก.กาหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้
ตรวจสอบทางวิชาการของ สวก.
6.2 สวก.ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบสถานะการ
รับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการต้องไม่ติดค้างการ
ส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมาณ 2551 - 2554
6.3 สวก. จะให้ความสาคัญกับข้อเสนอการวิจัยที่มีการระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ
6.4 สวก.ขอสงวนสิทธิในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยเป็น โครงการวิจัยเดียวกันทั้งนี้หากข้อเสนอ
โครงการวิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้
7. การส่งข้อเสนอการวิจัย
7.1 ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ www.arda.or.th โดยคลิกเลือกหัวข้อ “ยื่นข้อเสนอและ
รายงานโครงการวิจัย ARDA EPMS” โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 22 มกราคม 2558 ถึงวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น หากพ้นกาหนด สวก.จะไม่รับพิจารณา
7.2 หลังจากนักวิจัยได้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ สวก.กาหนด และยืนยันการลงทะเบียนแล้ว
ให้นักวิจัยจัดทาข้อเสนอการวิจัยที่เป็นภาษาไทยตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัยของ สวก. โดยมีรายละเอียด
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7.3 ให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยตามรายละเอียดดังข้อ 7.2 โดยรวมทั้งต้นฉบับที่มีการส่งลงนามแล้ว
พร้อมสาเนา รวมเป็น 5 ชุด ถึง
ผู้อานวยการสานักสนับสนุนงานวิจัย
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
7.4 การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือ ผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้เอกสารต้นฉบับที่นาส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข หรือ หาก
พ้นกาหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
7.5 สวก. ขอสงวนสิทธิ ไม่ส่ งคืนข้อเสนอการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะดาเนินการทาลาย
ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว
7.6 ต้องมีหนังสือนาส่งจากหน่วยงาน ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
7.7 การจ่าหน้าซองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-7435 ต่อ
3207 โทรสาร 0-2579-7693
**ทั้งนี้ สวก.ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**
8. การแจ้งผลการพิจารณา
ทั้งนี้การจัดสรรทุนประจาปีงบประมาณ 2558 สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบสาหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทาง website ที่ www.nrct.go.th
และ www.arda.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2558 .
(นายพีรเดช ทองอาไพ)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

