ประกาศสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2563
-----------------------------------------------------สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจในกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตร ส่งเสริม
สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร ซึ่งผลจำกกำรวิจัยสำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่ำจะเป็น
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ เชิงสำธำรณะ และเชิง นโยบำย โดยนักวิจัยสำมำรถยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนกำรวิจัยจำก สวก. ได้ในทุกประเภทของกำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์
ของโครงกำรที่ชัดเจนสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศได้โดยตรง
ปี งบประมำณ 2563 สวก. ได้ กำหนดกรอบกำรวิจัย ที่ ป ระสงค์ จะเปิ ด รับ ข้อ เสนอโครงกำรวิจั ย
จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้ำว 2) ปำล์มน้ำมัน 3) อำหำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำและควำมปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
และกำรค้ำ 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้ำวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ) 6) สัตว์เศรษฐกิจ
และ 7) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
สำนั กงำนพั ฒ นำกำรวิจัย กำรเกษตร มีควำมประสงค์ประกำศรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยประจำปี
งบประมำณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษำยน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยใน
ปีงบประมำณ 2563 เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีรำยละเอียดกรอบกำรวิจัย
ดังนี้
คลัสเตอร์ข้าว
กรอบการวิจัยที่ 1 การพัฒนาเกษตรกร
วัตถุประสงค์
1) เพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้ที่ช่วยส่งเสริมชำวนำในกำรผลิตข้ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ผลผลิตสูง
คุณภำพดี และต้นทุนต่ำ
2) พัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำศักยภำพของตัวเกษตรกรทั้งในด้ำน
กำรผลิตและกำรตลำด
3) พัฒ นำรู ป แบบกำรรวมกลุ่ มของเกษตรกรในกำรผลิ ตข้ำวแบบครบวงจร ที่ล ดกำรพึ่ง พำจำก
ภำครัฐ ตำมลักษณะนิเวศน์กำรปลูกข้ำวต่ำงๆ
4) เพื่อสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่มีศักยภำพในกำรทำนำ เพื่อผลิตข้ำวเปลือก และ/
หรือ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ สำมำรถลดกำรพึ่งพำจำกภำครัฐได้
5) เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโดยกำรกำรรวมกลุ่มกันผลิตข้ำวเปลือก และ/หรือ กำร
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มอำนำจกำรต่อรองกับผู้จำหน่ำยปัจจัยกำรผลิตและผู้รับซื้อผลผลิต

กรอบการวิจัยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนำและปรับปรุงพันธุ์ข้ำวของไทยให้มีควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตสูง ต้ำนทำนต่อโรค
และแมลง ทนต่ อ สภำพแวดล้ อ มที่ ไม่ เหมำะสม มี คุ ณ ภำพดี ทั้ งทำงกำยภำพและทำงเคมี และมี คุ ณ ค่ ำ ทำง
โภชนำกำรสูง
2) เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีกำรจัดกำรในกำรเพำะปลูกข้ำวตั้งแต่กำรเตรียมดินจนถึงกำรเก็บเกี่ยว ให้มี
ควำมเหมำะสมกับศักยภำพในกำรให้ผลผลิตของพันธุ์ข้ำวในแต่ละท้องถิ่นและฤดูกำล
3) เพื่อส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่และกำรจัดกำร
ของเกษตรกรในกำรทำนำ ทำให้สำมำรถลดกำรพึ่งพำแรงงำนได้
4) เพิ่มศักยภำพและลดปัญหำอุปสรรคทำงกำรค้ำของข้ำวไทย ๓ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มข้ำวหอมมะลิ
กลุ่มข้ำวขำวและข้ำวเหนียว
5) เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว เพื่อลดควำมสูญเสียและควำมเสียหำยของ
เมล็ดข้ำว รวมทั้งยังรักษำคุณภำพของข้ำวไว้ได้เป็นอย่ำงดี
6) กระบ วน ก ำรผลิ ต ข้ ำ วไท ย ต ลอ ด ห่ วงโซ่ กำรผ ลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ แ ละคุ ณ ภ ำพ
เป็นที่ยอมรับของตลำดโลก
กรอบการวิจัยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ พั ฒ นำนวั ต กรรมข้ ำ วที่ มี คุ ณ สมบั ติ พิ เศษจำกจุ ด เด่ น ของข้ ำวไทยที่ มี ค วำมหลำกหลำย
กว่ำประเทศคู่แข่ง เพื่อขยำยตลำดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
2) หำเทคโนโลยีขั้น สูงและนวัตกรรมกำรแปรรูปเพื่อดึงผลผลิ ตออกจำกตลำดข้ำวสำรและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มในรูปของอำหำรเพื่อสุขภำพ เวชภัณฑ์ และเวชสำอำง
3) สร้ำงมำตรฐำนและตรำสินค้ำเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภำพของข้ำวไทย
กรอบการวิจัยที่ 4 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวและการส่งเสริมด้านการตลาด
วัตถุประสงค์
1) กำรพัฒ นำงำนวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทำงสำหรับภำครัฐเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรออก
นโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเกิดประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมข้ำวทั้งระบบ
2) พั ฒ นำกลยุ ท ธ์ ในด้ำนกำรตลำดเพื่ อ ส่ งเสริมให้ เกิด กำรควำมต้อ งกำรของผู้ บ ริโภคทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ
3) กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของข้ำวไทยที่เป็นจุดเด่นและแตกต่ำงจำกข้ำวของประเทศอื่นเพื่อนำมำสร้ำง
มูลค่ำให้กับข้ำวไทย เพื่อส่งเสริมในด้ำนกำรตลำด

คลัสเตอร์ปาล์มนามัน
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยด้านการศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มที่เป็น
ระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำและพัฒ นำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดของอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมันและ
น้ำมันปำล์มทั้งระบบ อุปสงค์ -อุปทำน กำรจัดกำรสต๊อกน้ำมันปำล์ม กำรขยำยผลิตภัณฑ์น้ำมันปำล์มเชื่อ มโยง
SME กับอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมันปำล์ม ตลอดจนกลไกลด้ำนรำคำ เพื่อควำมเหมำะสม ที่ยั่งยืน และเป็นธรรม
กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนามัน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต อำทิ กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ยว
เพื่อเพิ่มผลผลิตปำล์มน้ำมันต่อไร่ ลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันปำล์ม และเพิ่มรำยได้เสริมให้เกษตรกร
กรอบการวิจัยที่ 3 การวิจัยการกาหนดมาตรฐาน คุณภาพและการจัดการแตละขันตอน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำ ทบทวน มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์มตลอดห่วงโซ่อุปทำน อำทิ
ด้ำนกำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ยว กำรซื้อขำยผลปำล์มน้ำมัน มำตรฐำนของโรงงำนสกัด เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติได้
จริง และเป็นที่ยอมรับของสำกล
กรอบการวิจัยที่ 4 การวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขันสูงด้วยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี
(Biorefinery) และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มขันปลายนา
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรปรับปรุงคุณภำพน้ำมันไบ
โอดีเซลให้มีคุณภำพดีขึ้น เพิ่มสัดส่วนในกำรใช้น้ำมันปำล์ม เป็นต้น
2) เพื่อศึกษำและพัฒ นำด้ำนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต กำรแปรรูป
ของอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นต้นน้ำ ตลอดถึงขั้นปลำยน้ำ
คลัสเตอร์อาหาร
กรอบงานวิจัยที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร (มีปริมาณอาหารที่เพียงพอ ประชาชนเข้าถึงได้ มีคุณค่า
ทางด้านโภชนาการและปลอดภัย)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้แนวทำงบริหำรจัดกำรให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและโภชนำกำรและระบบ
อำหำรช่วยเกื้อหนุนให้มีควำมมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ชุมชน ครัวเรือน และระดับประเทศ
2) เพื่ อให้ ได้น วัต กรรมหรื อ เทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ตให้ ป ระชำชนมี อำหำรบริโภคที่ เพี ยงพอมี
คุณภำพและควำมปลอดภัยและมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
3) เพื่อให้ได้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรผลิตแบบ Zero waste ส่งเสริมกำรตลำด
และกระจำยอำหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพรักษำคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำรให้มีปริมำณเพียงพอรองรับกำร
เกิดภำวะวิกฤตได้ในระยะเวลำที่เหมำะสม
กรอบงานวิจัยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร
วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ได้แนวทำงหรือเทคโนโลยีที่ชุมชนและท้องถิ่นสำมำรถมีส่วนในกำรผลิ ตอำหำรที่มีคุณภำพ
ปลอดภัยและมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
2) เพื่อพัฒนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีกำรผลิตให้อำหำรมีมูลค่ำเพิ่มคุณภำพและมีกระบวนกำรผลิต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) เพื่อให้ได้กระบวนกำรหรือเทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทยที่ผู้บริโภคทั้งใน
และต่ำงประเทศยอมรับและเชื่อมั่น ทั้งด้ำนมำตรฐำนคุณภำพควำมปลอดภัย และคุณค่ำทำงโภชนำกำร ทำให้มี
กำรขยำยตลำดได้มำกขึ้น
กรอบงานวิจัยที่ 3 ด้านอาหารศึกษา
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเป็นผู้ผลิตอำหำรที่มีคุณภำพ ปลอดภัย และเป็น
ผู้เลือกซื้อเลือกบริโภคอำหำรที่เหมำะสมตำมวัยและสภำวะต่ำงๆ และชุมชนมีภำวะแวดล้อมที่เกื้อหนุนกำรบริโภค
อำหำรที่ดี
2) เพื่อให้ได้ระบบกำรสื่อสำรและกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริโภคมีจิตสำนึกและพฤติกรรมกำร
บริโภคที่ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพชีวิตและกำรหำข้อมูลควำมรู้เพื่อกำรบริโภคที่เหมำะสมกับภำวะสุขภำพของตน
3) เพื่ อ ให้ ได้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วกั บ กระบวนกำรผลิ ต อำหำรเพื่ อ สุ ข ภำวะที่ ดี ข อง
ประชำชนทุกกลุ่มวัยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย
กรอบงานวิจัยที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้กลไกประสำนงำนและบูรณำกำรกำรดำเนินงำนด้ำนอำหำรทุกมิติตลอดห่วงโซ่จำกภำค
ส่วนทุกระดับทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต
2) เพื่อได้แนวทำงหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
อำหำรให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมและทันสมัยสอดคล้องกับสำกลทำให้กำรดำเนินงำนในทุกมิติบรรลุผลได้อย่ำง
เหมำะสมทันกำรณ์ภำยใต้ พลวัตรที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
3) เพื่อให้ได้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในกำรพัฒนำเชื่อมโยงเครือข่ำยข้อมูลด้ำนอำหำรของประเทศ
ในทุกมิติโดยเทคโนโลยีสำรสนเทศทำให้หน่วยงำนและภำคส่วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงถูกต้องและทันกำรณ์

คลัสเตอร์สมุนไพรไทย
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในมนุษย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภำพเพื่อป้องกันและรักษำโรคที่มีโอกำสขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)
2) เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภำพเพื่อส่งเสริมควำมงำมและสุขภำพ (beauty and wellness)
ที่มีโอกำสขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)
กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในสัตว์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรเจริญเติบโตในสัตว์เศรษฐกิจ
2) เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภำพในกำรป้องกันและรักษำโรคในสัตว์เศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นลดกำร
ใช้ยำแผนปัจจุบันที่ใช้ในคน
3) เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดีในสัตว์เลี้ยง
กรอบการวิจัยที่ 3 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในพืช
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตในพืชโดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจ
2) เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภำพในกำรควบคุมแมลง และปรำบศัตรูพืชหรือวัชพืช
กรอบการวิจัยที่ 4 การสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยและตารับสมุนไพรไทย
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำตรฐำนสมุ น ไพรไทยและต ำรั บ สมุ น ไพรไทยให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
กรอบการวิจัยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพร
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่สำมำรถส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรให้ได้มำตรฐำนอย่ำงครบวงจร
2) เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่สำมำรถลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสมุนไพรที่ตอบสนองและแข่งขันใน
ตลำดได้
กรอบการวิจัยที่ 6 การวิจัยเชิงนโยบาย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ระดับประเทศ เช่น ฟ้ำทะลำยโจร ขมิ้นชัน และไพล
2) เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรตลำดสมุนไพรไทย

คลัสเตอร์พืชสวน/พืชไร่
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยเชิงนโยบาย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือแนวทำงกำรปฏิบัติ ประกอบกำรจัดทำนโยบำย หรือกำรตัดสินใจของหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำกำรส่งออก หรือปัญหำเร่งด่วนของประเทศ
กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่มีศักยภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ได้พั น ธุ์พื ช ใหม่ ที่ มีศั กยภำพทำงกำรตลำด เหมำะส ำหรับ ภู มิป ระเทศและภูมิ อำกำศของ
ประเทศไทย
กรอบการวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตพืช
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตให้กับเกษตรกร และลดควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภำคกำรเกษตร
เช่น สภำพภูมิอำกำศ กำรขำดแคลนแรงงำน ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เป็นต้น
กรอบการวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และโลจิสติกส์
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิต และหรือโอกำสทำงกำรตลำดแก่ผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตร
กรอบการวิจัยที่ 5 การส่งเสริม และขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์
เพื่อนำเทคโนโลยีที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วไปถ่ำยทอดให้เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร ให้สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
คลัสเตอร์สัตว์เศรษฐกิจ
กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้กระบวนกำรหรือนวัตกรรมกำรผลิต/บริหำรจัดกำรสัตว์เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภำพ (เพิ่ม
มูลค่ำ ลดต้นทุน ทดแทนแรงงำน) รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สังคม เศรษฐกิจ และผู้บริโภค และใช้
พลังงำนสะอำดประหยัดในกระบวนกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
2) เพื่อให้ได้แนวทำงกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนจำกโครงสร้ำงกำรผลิตแบบฟำร์มอิสระ มำ
เป็นฟำร์มในระบบพันธสัญญำ และฟำร์มที่มีกำรผลิตแบบครบวงจร
3) เพื่อให้ได้ทิศทำงงำนวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ

กรอบวิจัยที่ 2 การวิจัยด้านโภชนาการในสัตว์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้วัตถุดิบและนวัตกรรมในกำรผลิตอำหำรสัตว์ที่มีประสิทธิภำพสูง
2) เพื่อให้ได้ข้อมูลโปรตีน กรดอะมิโน ฟอสฟอรัสที่ย่อยได้และอื่นๆ ในวัตถุดิบอำหำรสัตว์เพื่อใช้ใน
กำรทำโภชนำกำรสัตว์แบบแม่นยำ (precision animal nutrition)
3) เพื่อให้ได้ทิศทำงงำนวิจัยด้ำนโภชนำกำรในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้กระบวนกำร ควบคุม ป้องกัน วินิจฉัย และชันสูตร โรคระบำดในสัตว์เศรษฐกิจ
2) เพื่อให้ได้ ยำ ชีวภัณฑ์ และชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสำรตกค้ำงกำรปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์และโรค
3) เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล กำรใช้ ย ำ ชี ว ภั ณ ฑ์ และเคมี ภั ณ ฑ์ โลจิ ส ติ ก ส์ ของยำ ชี ว ภั ณ ฑ์ และเคมี ภั ณ ฑ์
ตลอดจนข้อมูลผลกระทบที่เกิดจำกกำรดื้อยำต่อ มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
4) เพื่อให้ได้ทิศทำงงำนวิจัยด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยด้านการจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จำกสัตว์เศรษฐกิจ กรรมวิธีกำรผลิต กำรฆ่ำสัตว์ กำร
แปรรูป กำรบรรจุภัณฑ์ กำรเก็ บรักษำ กำรจัดกำรหลังเก็บเกี่ยว (post harvest) และกำรขนส่ง ตลอดจนกำร
ตรวจสอบย้อนกลับ และมำตรฐำนสินค้ำของผลิตภัณฑ์ที่มำจำกสัตว์เศรษฐกิจ
2) เพื่อให้ได้ข้อมูลมหภำค (big data) และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ (internet of
things) ในกำรผลิต กำรจัดกำร กำรตลำด ของสัตว์เศรษฐกิจ
3) เพื่อได้ทิศทำงงำนวิจัยกำรจัดกำรผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
กรอบวิจัยที่ 5 การวิจัยเชิงกลยุทธ์และเชิงนโยบาย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้กลยุทธ์และนโยบำย เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทำงปรับปรุงกฎระเบียบและเงื่อนไขกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศของสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์
2) เพื่อให้ได้ข้อมูลห่วงโซ่อำหำรโปรตีนจำกสัตว์เศรษฐกิจต่อโครงสร้ำงสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อกำหนดเป็นนโยบำยหลักของประเทศ
3) เพื่อให้ได้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทะเล
4) เพื่อให้ได้ทิศทำงงำนวิจัยด้ำนกลยุทธ์และเชิงนโยบำยด้ำนกฎระเบียบและเงื่อนไขกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ

คลัสเตอร์การบริหารจัดการทรัพยากรนา
กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยพืนฐานและต้นนา
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำง/พัฒ นำ องค์ควำมรู้ ฐำนข้อมูล ผลลัพธ์ แบบจำลอง และเทคนิคต่ำงๆ ในกำรพยำกรณ์
น้ำฝน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน รวมถึงกำรวิจัยเรื่องวัฏจักรน้ำ บัญชีน้ำ สมดุลน้ำ กำรจัดสรรน้ำ กำรพื้นฟูแหล่งน้ำและ
ระบบนิเวศ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
กรอบวิจัยที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรนา
วัตถุประสงค์
เพื่ อ กำรบริ ห ำรและจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ ทั้ ง ภำคกำรเกษตร กำรผลิ ต กำรบริ โ ภค อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ป้องกัน/ลดควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นและส่งผลต่อทรัพยำกรน้ำ เช่น กำร
เปลี่ ย นแปลงกำรใช้ ที่ ดิ น สภำพแวดล้ อ ม ตลอดจนภั ย พิ บั ติ ธ รรมชำติ อี ก ทั้ งเสริม สร้ ำ งควำม มั่ น คงด้ ำนน้ ำ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ฯ น้ำ 20 ปี
กรอบวิจัยที่ 3 การเสริมสร้างและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นำและเสริ ม สร้ ำงควำมร่ว มมื อ ในกำรบริห ำรจั ด กำรทรัพ ยำกรน้ ำแบบมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชำชนและชุมชนท้องถิ่น
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
สวก. จะสนั บสนุ นกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำรวิจัยที่แนบท้ำยประกำศนี้ และผลกำรวิจัยที่ได้ต้องมี
เป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงสำธำรณะ เชิงพำณิชย์และ
เชิงนโยบำย) โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึง กำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะ
นำผลผลิตจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ ที่ได้จำก
งำนวิจัย ทั้งนี้ สวก. มีเกณฑ์กำรพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณกำรวิจัยเป็นรำยปี สำหรับโครงกำรที่มีระยะเวลำ
ดำเนินกำรวิจัยมำกกว่ำ 1 ปี จะพิจำรณำถึงผลสำเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้กำรสนับสนุนในปีต่อไป
2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยดังแนบท้ำยประกำศนี้
2.2 มีลักษณะเป็นแผนงำนวิจัย (แบบ คอบช. 1ช) หรือ โครงกำรวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) ซึ่งกรณี
ที่เป็นแผนงำนวิจัยต้องประกอบด้วย
2.2.1 ต้องมีโครงกำรวิจัยย่อยอย่ำงน้อย 2 โครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรวิจัย ในปีแรกที่เสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
2.2.2 รำยชื่อโครงกำรวิจัยย่อย โปรดระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนงำนวิจัย
2.2.3 รำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สำมำรถวัดได้จริง
2.3 มีกำรบูรณำกำรงำนวิจัยในลักษณะสหสำขำวิชำกำรหรือบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนหรือมีกำร
ดำเนินกำรในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน

2.4 งบประมำณที่เสนอขอต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และ
เหมำะสมกับกำรดำเนินงำนวิจัย
2.5 ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอ กำรวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและงำนใหม่
และต้องมีห นั งสื อยิ น ยอมจำกหน่ ว ยงำนเจ้ ำของผลงำนเดิมให้ นั กวิจัยนำทรัพ ย์สิ นทำงปัญ ญำจำกกำรวิจัยมำ
ดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัย มำแล้ว
สวก. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2.6 กรณี โครงกำรวิจั ย ที่ เป็ น กำรดำเนิ น งำนในลั กษณะกำรวิจัยร่ว ม (Co-funding) ซึ่ งได้รับ กำร
สนับสนุนงบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง จำกหน่วยงำนอื่น ให้แสดงรำยละเอียดกำรสนับสนุนดัง กล่ำวโดย
ระบุงบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนนั้นๆ
2.7 กรณี แ ผนงำนวิ จั ย ผู้ อ ำนวยกำรแผนงำนสำมำรถเป็ น หั ว หน้ ำ โครงกำรวิ จั ย ย่ อ ยได้ เพี ย ง
โครงกำรวิจัยย่อยเดียวเท่ำนั้น
2.8 หัวหน้ำโครงกำรวิจัยหรือผู้อำนวยกำรแผนงำน หัวหน้ำโครงกำรย่อยและนักวิจัยร่วมทุกท่ำน
ต้องลงนำมรับรองในข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน
2.9 ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐที่ผู้อำนวยกำรแผนงำน
สังกัดอยู่ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนให้ควำมเห็นชอบและรับรอง (ตำมแบบ คอบช.
1ช ข้อ 20)
สำหรับหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนต้นสังกัดของ
หั ว หน้ ำโครงกำรย่ อ ย ระดั บ อธิ บ ดี ห รื อ เที ย บเท่ ำของภำครั ฐ หรือ กรรมกำรผู้ จั ด กำรใหญ่ ห รือ เที ย บเท่ ำ ของ
ภำคเอกชนต้องให้ควำมเห็นชอบและรับรองเช่นเดียวกันกับผู้อำนวยกำรแผนงำน (ตำมแบบ คอบช. 1ย/1ด ข้อ
24)
2.10 ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐที่หัวหน้ำโครงกำรสังกัด
อยู่ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนให้ควำมเห็นชอบและรับรอง (ตำมแบบ คอบช. 1ย/1ด
ข้อ 24)
3. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้
3.1 มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรทำงำนมั่นคง
3.2 มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/หรือกำรบริหำรจัดกำร
3.3 มีค วำมรู้ค วำมสำมำรถเป็ นอย่ำงดีในวิท ยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ งเกี่ยวกับ กำรวิจัยในข้อเสนอ
กำรวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัยที่จะดำเนินกำรวิจัยได้
สำเร็จ
3.4 สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุนรวมทั้งสำมำรถดำเนินกำร
วิจัยให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ
3.5 เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช.
3.6 ทั้ งนี้ ก รณี อ ยู่ น อกเหนื อ จำกคุ ณ สมบั ติ ดั งกล่ ำวข้ำงต้ น ให้ อ ยู่ในดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมกำรที่
คอบช. กำหนด

4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
4.1 ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกำรพิ จ ำรณำเฉพำะข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ที่ ล งทะเบี ย นผ่ ำ นระบบ National
Research Management System (NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ที่ลงทะเบียนตรงตำมคลัสเตอร์ที่ระบุ
ในเล่มข้อเสนอกำรวิ จัยและมีกำรยืนยันกำรส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่สมบูรณ์ภำยในเวลำที่กำหนด พร้อมทั้งส่งเล่ม
ข้อเสนอกำรวิจัยตำมจำนวนและทันในเวลำที่กำหนด
4.2 พิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแนวทำงที่ สวก. กำหนด โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ผู้ประเมิน
โครงกำรวิจัยเบื้องต้น ติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัย
4.3 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบ กำรรับทุนและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงกำร/แผนงำนต้องไม่ติดค้ำงกำรส่ง
รำยงำนกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRMS ปีงบประมำณ 2551 – 2559 และกรณีติดค้ำง
งำนวิจัยในระบบ NRMS ของปีงบประมำณ 2560 – 2561 ให้นักวิจัยจัดทำหนังสือรับรองศักยภำพตนเอง
ทังนีเพื่ อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณ วุฒิในการพิ จารณา
ผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทังสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
4.4 ให้ควำมสำคัญกับข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยอย่ำงชัดเจนหรือมีหลักฐำนรองรับ
4.5 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกันหำกข้อเสนอกำรวิจัย
สำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้
4.6 คำตัดสินของ สวก. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
5. การเขียนข้อเสนอการวิจัย
5.1 ดำวน์โหลดประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยและกรอบกำรวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือ
www.nrms.go.th / www.arda.or.th เพื่อศึกษำเงื่อนไขกำรสมัครขอรับทุนวิจัย และรำยละเอียดกรอบกำรวิจัย
5.2 ดำวน์โหลดแบบหนั งสือน ำส่ง แบบฟอร์มข้อเสนอกำรวิจัย และคู่มือกำรลงทะเบียน รวมทั้ง
เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th
5.3 เขีย นข้อเสนอกำรวิจั ย ในแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)
สำหรับข้อเสนอกำรวิจัยที่เป็นแผนงำนวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1
ย/1ด) สำหรับข้อเสนอกำรวิจัยที่เป็ นโครงกำรวิจัยย่อยและโครงกำรวิจัยเดี่ยว โดยจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยเป็น
ภำษำไทย ตัวอักษรไทยสำรบรรณ (THSarabunPSK) ขนำด 16
6. การส่งข้อเสนอการวิจัย
6.1 ลงทะเบี ย นส่ งข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ที่ เว็ บ ไซต์ www.nrms.go.th โดยเลื อ กกลุ่ ม เรื่ อ ง กำรวิ จั ย
ที่ต้องกำรขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้
สมบูรณ์ (สถำนะ “ข้อเสนอกำรวิจัยที่ส่งไปแล้ว” ในระบบ NRMS) และแนบไฟล์ข้อเสนอกำรวิจัย ในรูปแบบ MS
word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่ำง วันที่ 23 เมษายน
2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด สวก. จะไม่รับพิจำรณำ
ทั้งนี้สำมำรถดำวน์โหลด “คู่มือกำรใช้งำนระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้ำและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย” ได้
ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx

6.2 หลังจำกนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยตำมขั้นตอนในข้อ 6.1 สมบูรณ์แล้ว ให้จัดพิมพ์
ข้อเสนอกำรวิจัยตำมข้อ 5.3 โดยมีรำยละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหำตรงกับไฟล์ที่แนบ (สาหรับกรณีที่เป็น
แผนงานที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยตามที่ระบุในแผนงาน ให้เย็บรวมกันเป็นชุด) และส่งเอกสำรดังนี้
- หนังสือนำส่งกำรขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ 2563 จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสำรข้อเสนอกำรวิจัยต้นฉบับที่มีกำรลงนำมจำกผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนต้นสังกัดของ
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย หรือผู้อำนวยกำรแผนงำนและหัวหน้ำโครงกำรย่อย ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ
หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชน และหั วหน้ำโครงกำรวิจัยหรือผู้อำนวยกำรแผนงำน
หัวหน้ำโครงกำรย่อยและนักวิจัยร่วมทุกท่ำน ต้องลงนำมรับรองในข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน พร้อมสำเนำ 4 ชุด
รวมเป็น 5 ชุด
- แผ่น บันทึกข้อมูลข้อเสนอกำรวิจัย ในรูปแบบ MS word และ PDF พร้อมไฟล์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 2 ชุด
6.3 กำรนำส่งเอกสำรทั้งหมดในข้อ 6.2 กรุณาระบุชื่อกลุ่มเรื่องด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจน โดย
สำมำรถนำส่งเอกสำรได้ทั้งทำงไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง ทั้งนี้ เอกสารต้องส่งถึง สวก. วันที่ 30 มิถุนายน
2562 เวลา 16.00 น. ดังนี้
เรียน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สานักสนับสนุนงานวิจัย
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
แขวงจตุจักร กรุงเทพ 10900
กลุ่มเรื่อง .......................................................................
** ทังนี สวก. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-579-7435 โทรสาร 02-579-7693
คลัสเตอร์ ข้ำว
คุณอตินิตภ์
โทร. 02-579-7435 ต่อ 1304
คลัสเตอร์ ปำล์มน้ำมัน
คุณฑิฆัมพร
โทร. 02-579-7435 ต่อ 1102
คลัสเตอร์ อำหำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำและควำม คุณกนกวรรณ
โทร. 083-5435613
ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และกำรค้ำ
คุณกมลวรรณ
โทร. 084-1615217
โทร. 094-5632727
คลัสเตอร์ สมุนไพรไทย
คุณอุมำรินทร์
โทร. 064-9328050
โทร. 02-579-7435 ต่อ 3207
คุณสุภำ
โทร. 02-579-7435 ต่อ 3219
คลัสเตอร์ พืชสวน/พืชไร่
คุณภำณุ
โทร. 02-579-7435 ต่อ 3217
คุณศศิวิมล
โทร. 02-579-7435
3204
คลัสเตอร์ สัตว์เศรษฐกิจ
คุณจันทร์เพ็ญ
โทร. 02-579-7435 ต่อ 3206
คลัสเตอร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ คุณกัญญำรัตน์ โทร. 02-579-7435 ต่อ 3211

7. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลกำรจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมำณ 2563 สวก. จะประกำศผลกำรพิจำรณำให้นักวิจัยที่ผ่ำน
กำรพิจำรณำเบื้องต้นทำงเว็บไซต์ www.arda.or.th
8. การทาสัญญาระหว่าง สวก. กับหน่วยงานผู้รับทุน
8.1 กรณี ที่ เป็ น กำรวิ จั ย ที่ ใ ช้ ค นหรื อ สั ต ว์ ใ นกำรทดลอง จะต้ อ งขออนุ มั ติ ก ำรด ำเนิ น กำรวิ จั ย
จำกคณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จั ย ของสถำบั น หรื อ มหำวิ ท ยำลั ย ให้ จั ด ส่ งส ำเนำเอกสำรกำรอนุ มั ติ ห รื อ
Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
8.2 กรณี ที่นั กวิจั ย มีกำรดำเนิ นกำรวิจัยโดยใช้สิ่ งมีชีวิตที่ตัด ต่อพัน ธุกรรม (GMO) ให้ ปฏิ บัติตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
8.3 กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำ
วิจัยแห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ให้
จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
8.4 กรณี เป็น โครงกำรวิจัย ที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีว ภำพ ให้ ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุ รักษ์และกำรใช้ป ระโยชน์ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่ งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ให้จัดส่งส ำเนำ
เอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
8.5 ให้จัดส่งหนังสือรับรองกำรไม่ติดค้ำงงำนวิจัยของหัวหน้ำโครงกำรวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกคนที่
ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ปีงบประมำณ 2551 – 2559 และกรณีติดค้ำงงำนวิจัยในระบบ
NRMS ของปีงบประมำณ 2560 – 2561 ให้นักวิจัยจัดส่งหนังสือรับรองศักยภำพตนเอง

