ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ” โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม และจัดทำเป็นแผนงานและกรอบงบประมาณส่งให้กับกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) รวบรวมเป็นงบประมาณของกองทุน ววน.ของประเทศต่อไป
ในปีงบประมาณ 2566 ซึ่ง สวก. ได้กำหนดแผนงานวิจัย ที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ
จำนวน 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศ
2. แผนงานวิจัย พัฒ นากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืช และสัตว์
เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
3. แผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัย
4. แผนงานวิจัยยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming
5. แผนงานวิจัยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน)
รวมทั้ง ยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
6. แผนงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณา
การ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการ
พื ้ น ฟู แ ละช่ ว ยเหลื อ ในภาคการเกษตรและชนบทจากภั ย พิ บ ั ต ิ ท างธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สวก.
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดตามประกาศนี้

แผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนงานวิจัย การพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศ
ที่สั่งซื้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการ
แข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน P2 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy
: BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
เป้าหมาย O1 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลกด้าน Functional Ingredients, Functional
Food, Novel Food ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
O2 ประเทศไทยเป็นผู้นำของโลกในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยมูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นและจำนวนประเทศที่สั่งซื้อมากขึ้น โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
O3 มูลค่าเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศที่เป็นความมั่นคงด้านอาหาร หรือการ
ส่งออกหลักของประเทศเพิ่มขึ้น โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
Key Results
KR1 P2: มู ล ค่ า การส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ Functional Ingredients, Functional Food และ Novel Food จาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
KR2 P2: อันดับโลกของมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ Functional Ingredients, Functional Food และ
Novel Food จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
KR3 P2: รายได้จากการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง
KR4 P2: สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงหรืออาหารแปรรูปมูลค่าสูงต่อมูลค่ ารวมของผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปหรืออาหารแปรรูป

กรอบการวิจัย และประเด็นวิจัยภายใต้แผนงาน
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยด้านเกษตรและอาหารจากอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มสินค้า ตามความต้องการของผู้บริโภคในระดับประเทศและเพื่อการส่งออก
กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยเกษตรและอาหารปลอดภัย สามารถตรวสอบย้อนกลับได้ สำหรับ
การส่งเสริมการขยายตลาดบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
กรอบการวิจัยที่ 3 การวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม
กรอบการวิจัยที่ 4 การวิจัยเกษตรและอาหารแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการแปรรูปสินค้า รวมทั้งการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เกษตรและอาหารขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
กรอบการวิจัยที่ 5 การวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกล และอุปกรณ์
ทางการเกษตร เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
กรอบการวิจัยที่ 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบนิเวศในการพัฒนาการเกษตรและอาหาร ได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เช่น การวิจัยเชิงเชิงนโยบายในด้านมาตรการสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะช่วยให้การสร้าง
มูลค่า เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและการส่งออก หรือ การพัฒนาระบบขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น

แผนงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ 1 (S1) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ไทยด้ ว ยเศรษฐกิ จ สร้ า งคุ ณ ค่ า และเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ให้ มี
ความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และ
นวัตกรรม
แผนงาน P2 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy : BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของ
ประเทศ
เป้าหมาย O3 P2 มูลค่าเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศที่ เป็นความมั่นคงด้าน
อาหาร หรือการส่งออกหลักของประเทศเพิ่มขึ้น โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตาม
แนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG
Key Results หลัก KR5 P2 มูลค่าเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักที่เป็นความมั่นคงด้าน
อาหาร หรือการส่งออกหลักของประเทศ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20)
Key Results รอง KR4 P2 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงหรืออาหารแปรรูปมูลค่าสูงต่อมูลค่ารวม
ของ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปหรืออาหารแปรรูป (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)
กรอบการวิจัย และประเด็นวิจัยภายใต้แผนงาน
กรอบการวิจัยที่ 1 เกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
เป้าหมาย
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบฐานข้อมูลการผลิตสมัยใหม่เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่
1.2 การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ หรือบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
กรอบการวิจัยที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
เพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจหรือพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในเชิงการค้า
2.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจทีม่ ีผลผลิตสูง โภชนาการสูง มีคุณภาพดี และมีต้นทุนการ
ผลิตลดลง
2.2 การวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในเชิงการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร
2.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ เพื่อลดความ
สูญเสียและความเสียหายของสินค้าเกษตรจากแปลงเกษตรกรจนถึงมือผู้บริโภค

กรอบการวิจัยที่ 3 พัฒนาสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
เป้าหมาย
เพื ่ อ การวิ จ ั ย และพั ฒ นาสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ทั ้ ง ปศุ ส ั ต ว์ แ ละประมง ทั ้ ง กระบวนการผลิ ต ที ่ มี
ประสิทธิภาพ วัคซีน การวินิจฉัยโรค ป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชนิดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
3.1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจทีส่ อดคล้องกับแนวทาง BCG Model มุ่งเน้น
การใช้ Green technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อความยั่งยืนทั้งกระบวนการผลิต
ปศุสัตว์ และประมง พัฒนาแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพตาม
ความต้องการของตลาด
3.2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดที่สำคัญในปศุสัตว์และประมง และได้วัคซีน
ในโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
3.3 การศึกษาแนวทางการสร้างความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
3.4 การวิจัยและพัฒนาวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ยืดอายุและรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างผลผลิตมูลค่าสูงจากปศุสั ตว์ (functional, nutraceutical) เนื้อสัตว์
สังเคราะห์ (cell based meat)
3.5 การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย เพื่อลดอุปสรรคต่อการผลิตและส่งออก และ
นำเข้าสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจ
กรอบการวิจัยที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
เป้าหมาย
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร Product Champion และสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงที่มีโอกาส
พัฒนาเป็น New Product Champion
4.1 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดพร้อมใช้จากสมุนไพร Product Champion และสมุนไพรที่มี
ศักยภาพสูงที่มีราคาถูกสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยา
และเครื่องสำอาง และศึกษาแนวทางการจัดการระบบ certificate of analysis (COA)
4.2 การวิจัยและพัฒนามาตรฐานสมุนไพรไทยและตำรับยาสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานได้รับการ
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร Product Champion และสมุนไพรที่มีศักยภาพสูง
4.3.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ใ ช้ ใ นมนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ ยาแผนโบราณ (Traditional herbal medicines)
ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน รักษาโรค ส่งเสริมความงามและสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับ

ใช้ภายนอก ที่มีโอกาสขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.)
4.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต การป้องกันและรักษาโรคใน
สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง รวมถึงการใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะเพื่อลดการเกิด
เชื้อดื้อยาในสัตว์
4.3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต การควบคุมแมลง และปราบศัตรูพืชหรือ
วัชพืชในพืชเศรษฐกิจ
4.4 การศึกษาทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
Product Champion และสมุนไพรที่มีศักยภาพสูง สำหรับใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
4.5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐานอย่างครบ
วงจร สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตสมุนไพรที่ตอบสนองและแข่งขันในตลาดได้
4.6 การวิจัยเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ระดับประเทศ รวมถึงข้อมูลด้านการตลาดสมุนไพร
กรอบการวิจัยที่ 5 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร
เป้าหมาย
เพื ่ อ กำหนดหรื อ แก้ ไ ขกฎหมาย/กฎระเบี ยบที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่อ ภาคการเกษตรเพื ่อ เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่ง
5.1 การศึกษาแนวทางเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการเกษตร
5.2 การศึกษาแนวทางในการกำหนดหรือแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่ อภาค
การเกษตร
5.3 การศึกษาแนวทางการวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้า และประเทศ
คู่แข่ง

แผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนงานย่อย N12 (S2P9) พัฒนานวัต กรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานในภาคชนบทและเมืองเข้า สู่การ
เป็นผู้สูงวัย
เป้าหมาย O1 P9: ให้ประเทศมีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการอยู่ร่วมกันของคน
ทุกช่วงวัย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชากรไทยช่วงวัยแรงงาน (25-59 ปี) มีการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้วยการใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Key Results (หลัก)
KR1 P9: จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ (เพิ่มขึ้น
จำนวน 100 ชิ้น ภายในปี 2570)
Key Result (รอง)
KR4 P9: จำนวนระบบและมาตรการที่เป็นนวัตกรรม ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้ ประชากร
ไทยช่วงวัยแรงงาน (25-59 ปี) สามารถเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ (เพิ่มขึ้น จำนวน 10 ระบบ ภายในปี
2570)
กรอบการวิจัย และประเด็นวิจัยภายใต้แผนงาน
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ทดแทนแรงงานสูงวัยภาคการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิต เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรกร
สมัยใหม่ที่สามารถลดการใช้แรงงาน การพัฒนาระบบช่วยเกษตรกรในการตัดสินใจ เป็นต้น
กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบบการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเกษตรกรสูงวัย
(Sand box) เพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบ และสามารถขยายผลได้ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือต่างพื้นที่ โดยเน้นกลุ่มสินค้า
เกษตรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมาก
กรอบการวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาในภาคการเกษตร เช่น
การศึกษามาตรการเชิงนโยบายในการสร้างแรงจูงใจสำหรับคนรุ่นใหม่ในการทำเกษตรกรรม ปัจจัยพื้นฐานที่ภาครัฐ
ควรสนับสนุนภาคการเกษตร เช่น การเข้าถึงเทคโนโลยีของเกษตรกร เงินทุน และการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ
(ที่ดิน ทะเล น้ำ) เป็นต้น

กรอบการวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนามาตรการสนับสนุนในการช่วยเหลือและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย เช่น การพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (Eco system) ที่สามารถบริหารจัดการ
เทคโนโลยี พื้นที่ และแพลตฟอร์มการซื้อขายผลผลิตต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนในระดับพื้นที่ ลดการพึ่งพาจาก
หน่วยงานภาครัฐในระยะยาว เป็นต้น

แผนงานยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 11(S2) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
แผนงานย่อย N17 (S2P11) ยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming ที่ครบห่วงโซ่คุณค่า ในชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าหมาย O2 P11: สร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ผลงานวิจัย
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กร
ชุมชน รายเดิมและรายใหม่ การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากที่ใช้ได้จริง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชนในพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายบุคลากรใน
พื้นที่ ที่มีบทบาทและความสามารถในการประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
O3 P11: ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) ยกระดับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้
เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่มีการใช้ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่
ชุมชนอย่างทั่วถึง
Key Results KR2 P11: จำนวนเกษตรกรที่ยากจน ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำการเกษตรแบบ Smart
Farming มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 (เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 คน ภายในปี 2570)
กรอบการวิจัย และประเด็นวิจัยภายใต้แผนงาน
กรอบการวิจัยที่ 1 ยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เกษตรกร
1.1 การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร ในการปรับใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการ
วิจัยให้สอดคล้องกับตามนิเวศเกษตรและพฤติกรรมของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่
1.2 การพัฒนาทักษะของเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบเดิม ผ่านระบบศูนย์บ่ม
เพาะ และการใช้กลไกการปฏิบัติงานในฟาร์ม (On-farm Trial) ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัติกรรมที่ทันสมัยสู่
Smart Farming

1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งอุปกรณ์และ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร
1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ ที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณค่าทางโภชนการ ทน
ต่อโรคแมลง เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
กรอบการวิจัยที่ 2 การพัฒนากลไกและเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับ Smart Farming
2.1 การปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับนิเวศเกษตร
และพฤติกรรมของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น ผ่านระบบศูนย์บ่มเพาะของสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย รวมถึง
ภาคผู้ประกอบการ โดยใช้กลไกการปฏิบัติงานในฟาร์ม (On-farm Trial) รวมด้วย เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของ
เกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรแบบดั้งเดิมให้เป็น Smart Farmer
2.2 การพัฒนาวิธีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลแบบมีส่วนร่วม ทั้งจากสถาบันการศึกษาในด้าน
การผลิตและให้คำปรึกษา สถาบันเกษตรกรที่สามารถรซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดเครือข่ายการบริหารจัด
เครื่องจักรกลการเกษตรการรายภูมิภาค เน้นการใช้ผลงานจากภูมิปัญญาของนักวิจัยไทย
2.3 การพัฒนา community based ด้านการเกษตรตามภูมิภาคต่างๆที่เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถถ่ายทอดความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคประชาชนและจากเกษตรกรสู่
เกษตรกร

แผนงานพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้ง ยกระดับ
การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
ยุทธศาสตร์ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน P15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืน
และการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป้าหมาย O1 P15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่าง
ยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้งลดผลกระทบจากมลพิษที่มีต่อเศรษฐกิจ และสังคม และ
ผลักดันนโยบายที่สำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
Key Results หลัก KR6 P15 จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น
กรอบการวิจัย และประเด็นวิจัยภายใต้แผนงาน
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
1.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เหมาะสม หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
เกษตร สู่การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เช่น การจัดการดินและน้ำ การลดผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำและทาง
ทะเล การพัฒนาระบบการประมงทะเลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืน
1.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับการวางแผนพัฒนา
พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้ำ แหล่งน้ำ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เช่น การใช้
ระบบสารสนเทศหรือภาพถ่ายดาวเทียมศึกษาสภาพพื้นที่และวางแผนการทำการเกษตรที่เหมาะสม การพยากรณ์
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อนำไปสู่การจัดการที่เหมาะสม
1.3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมการทางการเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การใช้
พลังงานหมุนเวียนในฟาร์มเกษตร การกำจัดหรือนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดมูลค่า การกำจัดของ
เสียจากแหล่งทำการประมงก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

กรอบการวิจัยที่ 2 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรยั่งยืนและสังคมเกษตรคาร์บอนต่ำ
2.1 วิจัยและพัฒนาสร้างพื้นที่ต้นแบบการทำการเกษตรที่ใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงการ
ใช้ที่ดินให้เกิดความคุ้มค่าในการทำการเกษตร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการเผาไหม้พื้นที่การเกษตร
การปล่อยน้ำเสียสู่ธรรมชาติ การลดใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบเกษตรยั่งยืนหรือพื้นที่สังคม
คาร์บอนต่ำ
2.2 วิจัยและพั ฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือแนวทางสำหรับการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ ทาง
การเกษตร พื้นที่ลุ่มน้ำ แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
2.3 การสร้างกลยุทธ์หรือกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิด พื้นที่
ต้นแบบเกษตรยั่งยืนหรือสังคมเกษตรคาร์บอนต่ำ

แผนงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและ
ช่วยเหลือในภาคการเกษตรและชนบทจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้ ววน.
แผนงาน P16 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป้าหมาย O1 P16 ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการ
ใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
Key Results
KR1 P16: จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ผ่านการ
ทดลองใช้และแสดงว่าสามารถสนับสนุน ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ (เพิ่มขึ้นจำนวน 100 ชิ้น)
KR2 P16: จำนวนนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ร่วมพัฒนาและเห็นชอบร่ว มกัน
โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ ่ น ที ่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสำเร็ จ ในการพั ฒ นาและเร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาภั ย พิ บ ั ต ิ ท างธรรมชาติ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ (เพิ่มขึ้ นจำนวน 20 นโยบาย/มาตรการ/
แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี)
KR3 P16: จำนวนพื้นที่นวัตกรรม Sandbox (พื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ) ที่ทดลองใช้ผลงานวิจัยองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเห็นผลสำเร็จในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบั ติ
ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ (เพิ่มขึ้นจำนวน 10
พื้นที่)
KR4 P16: จำนวนองค์ความรู้ที่เป็นบทเรียนและแนวปฏิบัติ (Guideline) รวมถึงระบบบริหารจัดการเพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ โดยการประเมินผลจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
(เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ชิ้น)

กรอบการวิจัย และประเด็นวิจัยภายใต้แผนงาน
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตร เช่น การพัฒนาพันธุ์พืช/สัตว์ที่มีความ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในโรงเรือนระบบปิด การพัฒ นา
เทคโนโลยีในการเตือนภัย/คาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้นโยบาย/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ ที่สามารถ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด
กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การศึกษาแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
กรอบการวิจัยที่ 3 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ เช่น
การบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง การพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อบริหารจัดการ
ผลผลิต เป็นต้น
กรอบการวิจัยที่ 4 การศึกษาปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
สถานการณ์จริง และถอดบทเรียนสู่แนวทางการปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น
การศึกษา Baseline การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร และพัฒนาสู่แนวทางการปฏิบัติเพื่อลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
สวก. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยตามประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของ
ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยโดยตรง
2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1) มีประเด็นวิจัยสอดคล้องกับเป้าหมาย (Objectives) และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) และ
กรอบการวิจัยตามประกาศนี้
2) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และไม่จำเป็นต้องมีหลายข้อ
3) คณะผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4) ข้อเสนอโครงการจะต้องมีงบประมาณที่เหมาะสม และระบุขอบเขตของแผนการดำเนินงานพร้อม
ทั้งมีระยะการวิจัยที่ชัดเจน
5) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
6) ข้ อ เสนอโครงการควรมี ก ารร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคเอกชน สถาบั น วิ จ ั ย หน่ ว ยงานของรั ฐ และ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ เพื่อเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป
7) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการ
ดำเนินงานระหว่างงานเดิม และงานใหม่และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิม
ให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยมาดำเนินการวิจัยต่อยอด หาก สวก.ตรวจพบว่า
ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัยมาแล้ว สวก.ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
8) กรณีโครงการวิจัยเป็นการดำเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ล ะรายการในข้ อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานนั้นๆ

9) กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมใบรับรองการ
อนุมัติให้ดำเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย ของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักวิจัยมีการดำเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมี ชีวิตที่ตัดต่อ
พันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10) กรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550
11) กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
12) หัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน
3. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้
1) มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง
2) มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ
3) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัย
ที่ขอรับทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดำเนินการวิจัย
ได้สำเร็จ
4) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดำเนินการ
วิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
5) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี อธิการบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐที่ผู้อำนวยการ
แผนงานสังกัดอยู่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบ
และรับรอง
6) เป็นผู้มีจริยธรรมตามจรรยาบรรณนักวิจัย
4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
1) สวก. จะพิจ ารณาข้ อเสนอการวิ จัย ตามแนวทางที่ สวก. กำหนด โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒ ิ แ ละ
คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
2) สวก. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบสถานะการรับ
ทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย

3) สวก. จะให้ความสำคัญกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลัก
ฐานรองรับ
4) สวก. ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกัน ทั้งนี้ หากข้อเสนอ
การวิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้
5. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ท่านที่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System :
NRIIS) ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจั ย
และหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF
พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รายละเอียดเอกสารแบบข้อเสนอโครงการท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของ
สวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ QR code ด้านล่าง หรือผ่านทางเว็บไซด์ http://www.arda.or.th/researchfund02.php โดยระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 พฤษภาคม
2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
http://www.arda.or.th/research-fund02.php
6. การแจ้งผลการพิจารณา
การจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จะแจ้งสถานะ
โครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ www.arda.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

