
  

แจ้ง 

หัวหน้าโครงการเสนอ 

กผง. ประสาน/แจ้งให้นักวิจัย 
จัดส่งโครงการวิจัยให้หน่วยงานให้ทุนวิจัย 

แจ้งเวียน 

แจ้งเวียนนักวิจัย 

หัวหน้าโครงการเสนอ 
  

กผง. สรุปเสนอ 
  

เสนอ  
  

แจ้งผลการพิจารณา  

แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ 

แจ้งนักวิจัยแก้ไข 
ตามข้อคิดเห็น 

เสนอกรมฯ ผ่าน กผง.  
  

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
(อนุมัติ , บริหาร , สนับสนุน) 

ประธาน 
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ  

(พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความคิดเห็น) 

กองแผนงานและวิชาการ 
(คณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ) 

(ประสาน/รวบรวม/ตรวจสอบ/เสนอ ตามเงื่อนไขของหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก) 

หน่วยงานระดับ กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ สวพ.1-8 
(บริหาร , สนับสนุน) 

คณะกรรมการที่ปรกึษาด้านวิชาการของ
หน่วยงานระดับ กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ สวพ.1-8 

(พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความคิดเห็น) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้าโครงการ/ ทีมวิจัย 
1.  จัดท า/ เสนอ/ (โครงการวิจัย/บันทึกขอร่วมด าเนินงานวิจัยกับหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก) 
2. กรณีนักวิจัยทราบการประกาศรับข้อเสนองานวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก
โดยตรง และประสงค์เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนวิจัย
ภายนอกนั้น ให้หัวหน้าโครงการจัดท าโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก
ก าหนดเสนอกรมฯ พิจารณาตามขั้นตอน (เสนอผ่าน กผง. ผ่านผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด) 
3. กรณีที่หน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะท างานวิจัยร่วมกับบุคลากรกรมฯ หรือ
บุคลากรกรมฯ ที่ประสงค์จะท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ต้องเสนอ
กรมฯ พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนก่อน 

เสนอกรมฯ ผ่าน กผง.  

เสนอกรมฯ ผ่าน สนก.  

แจ้งกรมฯ เพื่อทราบ  

สนก. เสนอกรมฯ ลงนาม 
 

สนก. จัดส่งสัญญารับทุน  
ให้หน่วยงานให้ทุนวิจัย 

พร้อมแจ้งให้นักวิจัยทราบ  

แจ้งหน่วยงาน 

แจ้ง กผง. ด าเนินการ 

แจ้งนักวิจัย หัวหน้าโครงการเสนอ 

อนุมัติให้ทุน 

ส านักนิติการ 
(ตรวจสอบสัญญารับทุน , สิทธิประโยชน์งานวิจัย) 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
(อนุมัติ , บริหาร , สนับสนุน) 

กองแผนงานและวิชาการ 
(คณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบรหิารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ) 
(ประสาน/รวบรวม/ตรวจสอบ/เสนอ ตามเง่ือนไขของหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก) 

หน่วยงานระดับ กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ สวพ.1-8 
(บริหาร , สนับสนุน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าโครงการ/ ทีมวิจัย 
1. ตรวจสอบ/ จัดท า/ เสนอ ตามเงื่อนไขของหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก 
2. กรณีหน่วยงานให้ทุนแจ้งผลการอนุมัติโครงการวิจัยไปที่หัวหน้า
โครงการโดยตรง ให้หัวหน้าโครงการแจ้งกรมฯเพื่อทราบตามขั้นตอนด้วย 
โดยเสนอผ่าน กผง. ผ่านผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดด้วย 
3. การรายงานความก้าวหน้า/ ผลงานวิจัยสิ้นสุด หัวหน้าโครงการวิจัย
จะต้องรายงานผลงานวิจัยเสมือนกับการท างานวิจัยกรมฯโดยหากหัวหน้า
โครงการรายงานความก้าวหน้า/ผลงานวิจัยสิ้นสุดให้หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ภายนอกแล้วจะต้องส าเนาแจ้งกรมฯ ทราบด้วยตามขั้นตอน (เสนอผ่าน กผง.) 
4. เม่ือโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติให้ทุนแล้ว การเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามขั้นตอนกองคลังและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

หน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก (Funding Agency) 
เช่น วช. , สวก. ฯลฯ 

(ประชาสัมพันธ์ 
/ แจ้งเวียน) 

- 1- 

ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก (Funding Agency) 
และการด าเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกกรมวิชาการเกษตร 

ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาอนุมัติ ขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุน 

กรมฯ เห็นชอบ 20 ม.ค.2563 
กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ  

หน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอกแจ้งเวียนทุน/ แจ้งผลการอนุมัติให้ทุน 
หัวหน้าโครงการเสนอโครงการให้กรมฯพิจารณา/ จัดส่งสัญญารับทุนให้หน่วยงานให้ทุนวิจัยผ่านกรมฯ 
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยกลับให้นักวิจัยแก้ไข 
  



ลักษณะงานวิจัย 

1. พืชหรือสาขาวิชาท่ีอยู่ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาของกรมฯ และสอดคล้องตามภารกิจของกรมฯ  
2. การพัฒนาการเกษตรสาขาท่ีส าคัญ ซึ่งต้องท าการวิจัยท้ัง ขั้นพื้นฐาน ขั้นประยุกต์ และขั้นการพัฒนา 
3. การแก้ปัญหาของเกษตรกรเร่งด่วน ซึ่งต้องการการแก้ปัญหาโดยเร็ว และสามารถน าผลไปใช้ปฏิบัติได้ทันที 
4. การต่อยอดงานวิจัยหรือการขยายผลจากงานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร 
5. เป็นงานท่ีไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งให้ทุนวิจัยอื่น 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเสนองานวิจัย 

1. หลักเกณฑ์การเสนองานวิจัย 
    1.1 บุคลากรกรมฯ ท่ีประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอกต้องส่ง 
         โครงการวิจัยให้กรมฯ พิจารณาอนุมัติก่อน ตามขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยท่ีขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน 
         ใหทุ้นวิจัยภายนอก     
    1.2 กรณีท่ีหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะท างานวิจัยร่วมกับบุคลากรกรมฯ หรือบุคลากรกรมฯ ท่ีประสงค์จะท างานวิจัยร่วมกับ 
         หน่วยงานภายนอกต้องเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนก่อน 
2. วิธีการเสนองานวิจัย 
    2.1 นักวิจัยท่ีประสงค์จะเสนองานวิจัยต้องจัดท าโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขของหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอกก าหนด  
          พร้อมจัดท าบันทึกแสดงความประสงค์จะท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
    2.2 เสนอโครงการวิจัย พร้อมบันทึกแสดงความประสงค์จะท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอกตามขั้นตอนการเสนอ 
         โครงการวิจัยท่ีขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอกของกรมวิชาการเกษตร 
    2.3  เพื่อให้การเสนอโครงการวิจัยให้กรมฯ พิจารณาอนุมัติ ได้ทันตามกรอบเวลาและเงื่อนไขของหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอกก าหนด 
         หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องด าเนินการจัดส่งโครงการวิจัยและเสนอตามขั้นตอนที่ผ่านการพิจารณาระดับหน่วยงานแล้ว 
         ส่งให้กองแผนงานและวิชาการ ก่อนถึงวันที่ปิดรับทุนอย่างน้อย 10 วันท าการ 
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เอกสารประกอบการเสนองานวิจัย 

ให้นักวิจัย /หัวหน้าโครงการวิจัย จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
1. กรณีการเสนองานวิจัย 
    1.1 บันทึกน าส่งท่ีลงนามโดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ระดับ กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ สวพ.1-8 
    1.2 เอกสารโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก พร้อมลงนามรับรองของหัวหน้าโครงการวิจัย/ ผูร้่วมโครงการ 
         /พยาน ให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
    1.3 เอกสารผลการพิจารณาและความเห็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านวิชาการของหน่วยงาน 
    1.4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการของหน่วยงานท่ีมีความเห็นต่อโครงการวิจัย 
2. กรณีการขอด าเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก 
    2.1 บันทึกที่ประสงค์จะท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก/ หนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วม 
         ด าเนินงานวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก 
    2.2 บันทึกน าส่งท่ีลงนามโดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ระดับ กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ สวพ.1-8 
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ค าอธิบายรายละเอียด 
 ลักษณะงานวิจัย /หลักเกณฑ์และวิธีการเสนองานวิจัย /เอกสารประกอบการเสนองานวิจัย 
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กรมฯ เห็นชอบ 20 ม.ค.2563 

กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ  


