ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง การให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ประจำปี ๒๕๖5
…………………………………………..
ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะดำเนินการคัดเลือก
นักวิจัยหรือนักวิชาการด้านการเกษตรเพื่อรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ประจำปี 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ 5 ของข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรวิจัย
ด้านการเกษตร พ.ศ. 2564 ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวัน ที่ 7 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
ประจำปี 2565 ดังนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร จำนวน 5 ทุน
๒. หัวข้อที่สนับสนุนทุนในการไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ทั้งที่มีการจัดทำในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาตามแผนพัฒ นาบุคลากรวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอยู่
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก.
๓. ระยะเวลา
(๑) การฝึ ก อบรมǰรู ป แบบออนไลน์ (Online training) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วั นǰแต่
ไม่ เกิ น ๑ สัปดาห์ ต่อหลักสูตร
(๒) การฝึกอบรม รูปแบบปกติ (On-site training) ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ต่อหลักสูตร
(๓) การปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ต่อหลักสูตร
๔. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ สวก. กำหนด ดังนี้
(๑) ก. เป็นข้าราชการในหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผลงาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ทั้งนี้ การรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยจะต้อง
สอดคล้องกับผลงานหรือภารกิจของผู้สมัคร หรือ
ข. เป็ น นั ก วิ จั ย ในโครงการวิ จั ย ที่ ได้ รั บ ทุ น จาก สวก. โดยการรั บ ทุ น ฝึ ก อบรมหรื อ
ปฏิบัติการวิจัย จะต้องสอดคล้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
(๒) เป็ น ผู้ มี ทั ก ษะความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษ โดยมี ผ ลการทดสอบความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ
อย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับจากวันสอบ ดังนี้
ก. มีผลการทดสอบของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประเภท DIFA TES ใน
ทักษะการอ่านและการฟัง ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า B๑ หรือ
ข. มีผลการทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP ได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน หรือ
ค. มีผลการทดสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔.๐ คะแนน หรือ
/ง. มีผลการ...
รฉบับผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั ฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 4 กันยายน 2560 ฉบับ
ขตามข้อคิดเห็นที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 13 ตุลาคม 2559

-2ง. มีผลการทดสอบ TOEFL (Internet-based) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๖ คะแนน
จ. มีผลการทดสอบของสถาบันเกษตราธิการ (Placement Test) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 70 %
ทั้งนี้ กรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบประเภท DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ ได้คะแนนต่ำกว่าระดับ B๑ ในทักษะการอ่านหรือการฟังอย่างหนึ่งอย่างใด ให้หน่วยงานต้นสังกัดใน
ระดับกรมรับรองความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(๓) มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี เว้นแต่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือเป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่มี
อายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่สมัครขอรับทุน
(๔) กำหนดให้ผู้ที่เคยได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยแล้ว สามารถยื่นขอรับการทุน
ได้เพียง 1 ครั้งต่อ 2 ปีปฏิทิน
(๕) กรณีการปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ ต้องมีชื่อนักวิจัยที่ปรึกษา (Research mentor) ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศ หรื อ ในสถาบั น วิ จั ย ในต่ า งประเทศประกอบการยื่ น รั บ สมั ค รทุ น ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
ต่างประเทศด้วย
(๖) ผู้ สมั ค รจะต้ อ งหาสถานที่ ฝึ ก อบรมหรือปฏิ บัติก ารวิจัย ให้ ได้ ก่ อนที่ จ ะสมัค รทุ น หรื อ
อยู่ระหว่างการตอบรับ ทั้งนี้ การปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศต้องมีจดหมายรับรองจากนักวิจัยที่ปรึกษา หรือ
คณบดี/ อธิการบดีของมหาวิทยาลัย หรือผู้อำนวยการ/ หัวหน้าของหน่วยงานวิจัย นั้นๆ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมและกรณีผู้รับทุน
ฝึ ก อบรมหรือ ปฏิ บั ติก ารวิ จั ย ขอเลื่ อ นการเดิ น ทางให้ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานพั ฒ นาการวิจั ย
การเกษตรเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
๕. การรับสมัคร
๑. ขั้ น ตอนการสมั ค ร ผู้ ส มั ค รสามารถกรอกข้ อ มู ล การสมั ค รได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข อง สวก.
www.arda.or.th >> ทุ น ศึ ก ษา/อบรม >> ทุ น ฝึ ก อบรมหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย >> สมั ค รขอรั บ ทุ น ผ่ า นลิ ง ค์
http://epms2020.arda.or.th/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
ในระบบ และยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือกรณีเป็นนักวิจัยอิสระ (ไม่มีต้นสังกัด)
ซึ่งได้รับทุนโครงการวิจัยจาก สวก. ต้องยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านหัวหน้าโครงการวิจัย
๒. การยื่นเอกสารการสมัคร สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือ ทาง
ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นหรื อ EMS โดยผู้ ส มั ค รจะต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ในใบสมั ค รและรั บ รองสำเนาในเอกสาร
ประกอบการสมัครทุกฉบับ แล้วส่งเอกสารมายังสำนักงานฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนกำหนดวันเดินทาง
ไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
๓. ผู้ประสงค์ขอทุนสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่างบประมาณครบตามที่
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกำหนด
๖. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
๖.๑ ทุนฝึกอบรม
(๑) กรอกข้ อ มู ล เพื่ อ สมั ค รขอรั บ ทุ น และดาวน์ โหลดใบสมั ค รได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ข อง สวก.
www.arda.or.th หั ว ข้ อ ทุ น ศึ ก ษา/อบรม >> ทุ น ฝึ ก อบรมหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย >> สมั ค รขอรั บ ทุ น ผ่ า นลิ ง ค์
http://epms2020.arda.or.th โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้สมัคร ระบุวันเดือนปี
ที่สมัครให้เรียบร้อย พร้อมความเห็นของผู้บังคับบัญชา
/ (๒) สำเนาบัตร...
ฉบับผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรวิจยั ในการประชุมครั้งที่ 13/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ฉบับ

-3พร้อมรับรองสำเนา

(๒) สำเนาบัตรประจำตั วประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ชุด

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(๔) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ชุด
(๕) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด
(๖) หนังสือตอบรับเข้าฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ทำการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด
(๗) ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด
(๘) รายละเอี ย ดของการฝึ ก อบรม ได้แก่ กำหนดการ จำนวนผู้ เข้าร่ว มอบรม รายชื่ อ
เบื้องต้นของวิทยากร สถานที่ เป็นต้น
(๙) ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา
(๑๐) ที่มาของโครงการฝึกอบรม
(๑๑) ความสำคัญ เหตุผลและความจำเป็น
(๑๒) ค่าใช้จ่ายและแผนการใช้จ่าย
(๑๓) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(๑๔) แผนการนำผลของการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
๖.๒ ทุนปฏิบัติการวิจัย
(๑) กรอกข้อมูลเพื่อสมัครทุนและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th หัวข้อ
ทุนศึกษา/อบรม >> ทุนฝึ กอบรมหรื อปฏิบั ติการวิจัย>> สมั ครขอรับทุนผ่ านลิ งค์ http://epms2020.arda.or.th
โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้สมัคร ระบุวันเดือนปีที่สมัครให้เรียบร้อย พร้อมความเห็ น
ของผู้บังคับบัญชา
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ชุด
พร้อมรับรองสำเนา
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(๔) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ชุด
(๕) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด
(๖) หนังสือตอบเข้าปฏิบัติการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ทำการปฏิบัติการวิจั ย
จำนวน ๑ ชุด
(๗) ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด
(๘) ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา
(๙) ข้อเสนอโครงการวิจัยในช่วงที่รับทุน
(๑๐) ระบุชื่อนักวิจัยที่ปรึกษาพร้อมหนังสือตอบรับการเป็นที่ปรึกษานักวิจัยให้แก่ผู้สมัคร
(๑๑) โครงการพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้องแสดงกำหนดระยะเวลา
และขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด
(๑๒) ความสำคัญ เหตุผลและความจำเป็นในการปฏิบัติการวิจัย ความสอดคล้ องของ
โครงการวิจัยกับแผนงานโครงการของหน่วยงาน และแผนงานโครงการวิจัยที่ระบุรายละเอียดชัดเจน
(๑๓) ค่าใช้จ่ายและแผนการใช้จ่าย
(๑๔) ผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(๑๕) แผนการนำผลของการปฏิบัติการวิจัยไปใช้ประโยชน์
/๗. หลักเกณฑ์...
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-4๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุน
(๑) สำนั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร (องค์ ก ารมหาชน) จะแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ
คณะทำงาน หรืออนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร คัดเลือกทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
พิจ ารณารายละเอี ย ด ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประเมิน ความเหมาะสม ความเป็น ไปได้ ทั้งในด้านวิช าการ
ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
(๒) ในกรณี ที่ผู้ ได้รับ ทุน เข้าร่วมฝึ กอบรม หรือไม่ได้เดินทางไปฝึ กอบรม หรือไม่ได้เดินทางไป
ปฏิบัติการวิจัย ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากประกาศเป็นได้รับทุน ให้ถือว่าพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน และไม่มี
สิทธิขอรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันประกาศเป็นผู้ได้รับทุน เว้นแต่มีเหตุ
จำเป็น โดยให้อยู่ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เป็นผู้พิจารณา
๘. การติดตามและประเมินผลผู้ได้รับทุน
กำหนดให้ ผู้ รั บ ทุ น ส่ งรายงานหลั งจบหลั กสู ต รฝึ ก อบรมหรือปฏิ บั ติ การวิจัย ภายใน ๓๐ วั น
นับจากวันที่สิ้นสุดการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และรายงานผลความก้าวหน้าของการนำผลการฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในงานหรือในหน้าที่ ด้วยเอกสารทุก ๖ เดือน เป็นระยะเวลา ๑ ปี ภายหลัง
กลับจากการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย โดยให้รายงานผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
๙. เงื่อนไขการรับทุน
(๑) เมื่ อ ผู้ รั บ ทุ น ฝึ ก อบรมหรือ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ยจบหลั ก สู ต รแล้ ว จะต้ อ งกลั บ เข้ ารับ หน้ าที่ กั บ
หน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด
(๒) ผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมหรือผลปฏิบัติการวิจัย เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ หากผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือจดสิทธิบัตรได้ ผู้รับทุนต้องระบุ
แหล่งให้ทุน และแจ้งให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรทราบด้วย
(๓) หากผู้รับ ทุน ผิ ดสั ญ ญาการรับทุน หรือไม่ได้ปฏิบัติห น้าที่ หรือรับราชการตามสัญ ญาที่ ได้
ตกลงไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด หรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ต้องชดใช้ทุนที่ได้รับระหว่างฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย กับให้ใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับแก่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรด้วย
(๔) กรณีที่ผู้ได้รับทุนฝึกอบรม หรื อปฏิบัติการวิจัย กลับมาแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามกำหนด
ตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด หรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ก็ให้ลดเงินทุน ที่จะต้อง
ชดใช้ตามประกาศนี้ใน ข้อ ๙ (๓) ลงตามส่วน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
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