
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ 
(อนุมัติ , บริหาร , สนับสนุน) 

องค์ประกอบ 
ประธาน :  อธก.  
คณะกรรมการ :  รธก. 3 ท่าน, หน.ผชช. , ผอ.ผู้แทนกลุ่มหน่วยงานกอง/ สถาบัน/ ส านัก /สวพ.1-8 
เลขานุการ :  กผง.              

 

ระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ปี 2563 

แจ้งเพ่ือทราบ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ  
(พิจารณากลั่นกรองงานวิจัย, ติดตามประเมินผล) 

องค์ประกอบ 
ประธาน :  หน.ผชช. 
คณะกรรมการ : คณะ ผชช. กรมฯ , ผชช. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก, ผอ.กผง., 
                    ผอ.กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวจิัยเกษตร กผง. 
เลขานุการ : กผง. 
 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน 
กอง/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก/สวพ.1-8  

(บริหาร, สนับสนุน) 
องค์ประกอบ 
ประธาน : ผอ.หน่วยงาน 
คณะกรรมการ : ผชช.หน่วยงาน, ผอ.หน่วยงานในเครือข่าย, ผอ.กลุ่ม 
เลขานุการ : ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.ส่วนบริหารโครงการ 

 
  
  

ผอ.กรอบงานวิจัย 
(พิจารณาความเชือ่มโยง ความสอดคล้อง และให้ความเห็นชอบแผนงานภายใต้กรอบวิจัย) 

คณะท างานแผนงาน  
(พิจารณาความเชือ่มโยง กลั่นกรอง และจัดท าแผนงาน เสนอ ผอ.กรอบงานวิจัย,ติดตามประเมินผล) 

 

องค์ประกอบ 
ประธาน  :  ผอ.แผนงาน 
คณะท างาน :   ผชช.พืช/เขต/สาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง, นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง, ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก  
เลขานุการ  :  นักวิชาการที่เกีย่วข้อง 

แจ้งเพ่ือทราบ 

แจ้งเพ่ือทราบ 

หน.ผชช. + กผง. เสนอ 

ผอ.แผนงานน าเสนอ 

แจ้งเพ่ือทราบ 

หน.แผนงานย่อย/หน.โครงการน าเสนอ 
แผนงานย่อย/โครงการภายใต้แผนงานย่อย 

แจ้งเพ่ือทราบ 

กรณีแผนงาน 
ไม่ผ่าน  

ให้ส่งกลับแก้ไข 
ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดโดยมติ 

การประชุม 

เสนอ 

  

  

รับทราบ 
  
  

 

แผนปฏิบัติการ       
ด้านงานวิจัยและ
นวัตกรรมกรมฯ 
ทีเ่ชื่อมโยงกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ

แผนแม่บทฯ และแผน
ด้าน ววน.ของประเทศ 

กรณีแผนงานย่อย/โครงการ 
ไม่ผ่าน  

ให้ส่งกลับแก้ไข 
ภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนดโดย 
มติการประชุม 

กรณีแผนงานย่อย/โครงการวิจัย  
ไม่ผ่าน  

ให้ส่งกลับแก้ไข 
ภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนดโดย 
มติการประชุม 

หน.แผนงานย่อย/หน.โครงการน าเสนอ  
แผนงานย่อย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อย 

เสนอ-รับเชิงนโยบาย/ 
ประเด็นวิจัย 

  

ผชช.หน่วยงาน/หน.แผนงานย่อย/หน.โครงการน าเสนอ  
แผนงานย่อย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อย 

  
 

แผนงาน/แผนงานย่อย/โครงการภายใต้แผนงานย่อย 
ผอ.แผนงาน + หน.แผนงานย่อย + หน.โครงการ + ทีมวิจัย 

(ร่วมจัดท าแผนงาน/แผนงานย่อย/โครงการวิจัยที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง 
แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกรมฯที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯ) 

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการของหน่วยงาน 
กอง/ศูนย/์สถาบัน/ส านัก/สวพ.1-8 

 
องค์ประกอบ 
ประธาน :  ผชช.หน่วยงาน 
คณะกรรมการ :  ผชช.พืช/เขต/สาขาวิชาที่เกีย่วข้อง, นวก.อาวุโส,  

กผง. (ผอ.กลุ่มระบบวิจัย, ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล,   
ผอ.กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจยัเกษตร) 

เลขานุการ :  ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.ส่วนบริหารโครงการ 
 

(พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย ของหน่วยงาน, ติดตามประเมินผล) 

20 ม.ค. 2563 
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจาก สกสว. จะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง 



แจ้งเพ่ือทราบ หน.ผชช. + กผง. เสนอ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน 
(กอง/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก/สวพ.1-8) 

  
  

หน.แผนงานย่อย/หน.โครงการ 
เสนอแผนงานย่อย/โครงการ 

แจ้งเพื่อทราบ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการของหน่วยงาน 
(กอง/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก/สวพ.1-8) 

แจ้งเพื่อทราบ 
หน.แผนงานย่อย/หน.โครงการน าเสนอ  
แผนงานย่อย/โครงการวิจยั                
ภายใต้แผนงานย่อย  
 

กรอบเวลาพิจารณาแผนงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ส่ง สกสว. ปี 2565 

• ร่วมจัดท าแผนงาน/แผนงานย่อย/โครงการวิจัยภายใต้กรอบ
วิจัยปี 2564-2569 ท่ีกรมฯ ประกาศ พร้อมพิจารณาความ
เชื่อมโยงให้ครบถ้วน จนถึงการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

• พิจารณากลั่นกรองแผนงานย่อย/โครงการวิจัยปี 2565 ของหน่วยงานเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยหน่วยงานพิจารณาอนุมัติส่งคณะท างาน
แผนงาน 

• พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี 2564 
• ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ปี 2563 

• พิจารณาความเชื่อมโยงกลั่นกรองและจัดท าแผนงาน / แผนงานย่อย /
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อย ปี 2565 

• พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี 2564 
• ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ปี 2563 

 

• ผอ.แผนงาน/หน.แผนงานย่อย/หน.โครงการจัดท า Concept Proposal ตามแบบฟอร์ม สกสว. ส่ง กผง. 
• กผง. ตรวจสอบข้อมูลและน าเข้า Concept Proposal แผนงาน ปี 2565 ในระบบ TIRAs  

พร้อมสรุปเสนอกรมฯ ส่ง สกสว. ตามกรอบเวลาท่ี สกสว. ก าหนด 
• กรมฯ รับทราบผลพิจารณา Concept Proposal จาก สกสว.  /กผง. แจ้งผลการพิจารณาพร้อมแจ้ง

แบบฟอร์มให้นักวิจัยจัดท า Full Proposal แผนงาน/แผนงานย่อย/โครงการภายใต้แผนงานย่อย   
    ปี 2565 ส่ง กผง.  
• นักวิจัยจัดท า Full Proposal แผนงาน และแผนงานย่อย /โครงการวิจัยภายใตแ้ผนงานย่อย ปี 2565  

และบันทึกในระบบ TIRAs ส่ง สกสว. ตามกรอบเวลาท่ี สกสว. ก าหนด 
• กผง. ตรวจสอบข้อมูล /สรุปภาพรวมข้อมูลแผนงาน ปี 2565 และจัดท าสรุปภาพรวมรายงานบัญชี

แผนงาน และแผนงานย่อย /โครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อย ปี 2565 ส่ง สกสว. 
• กรมฯ พิจารณาอนุมัติและส่งข้อเสนองานวิจัยปี 2565 ส่ง สกสว. และพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

โครงการวิจัยปี 2564 
 
 
 
 
 แจ้งเพื่อทราบ 

เสนอ 

  

  

รับหลักการ,  
รับทราบ 

  
  

ก.พ. – มี.ค. 2563  
(2 เดือน) 

เม.ย. - ม.ิย. 2563  
(3 เดือน) 

• 11 - 21 ส.ค. 2563  
 

• 22 - 31 ส.ค. 2563  
 

• 1 ก.ย. – 25 ก.ย. 2563  

 
• 26 ก.ย. - 5 ต.ค. 2563 
 
• 6 – 26 ต.ค. 2563 
  
• 26 ต.ค.–15 พ.ย. 2563 
 

แผนปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ 

ผอ.กรอบวิจัย 

คณะท างานแผนงาน 

แจ้งเพื่อทราบ 

ผอ.แผนงานน าเสนอ 

แผนปฏิบัตกิารด้าน
งานวิจัยและ

นวัตกรรมกรมฯ 
ที่เชื่อมโยง           

กับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนปฏิรูป

ประเทศ แผนแม่บทฯ 
และแผนด้าน ววน. 

ของประเทศ 

เสนอ-รับเชิงนโยบาย/ 
ประเด็นวิจัย 

  

 
 

แผนงาน/แผนงานย่อย/โครงการ 
ผอ.แผนงาน + หน.แผนงานย่อย + หน.โครงการ + ทีมวิจัย 

ก.ค. 2563   
(1 เดือน) 

ผชช.หน่วยงาน/หน.แผนงานย่อย/ 
หน.โครงการน าเสนอ  
แผนงานย่อย/โครงการวิจยัภายใต้แผนงานย่อย  
 

(ร่วมจัดท าแผนงาน/แผนงานย่อย/โครงการวจิยัที่รบัผิดชอบให้สอดคล้อง 
แผนปฏิบัติการด้านงานวจิัยและนวตักรรมกรมฯที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาต2ิ0ปีฯ) 

20 ม.ค. 2563 
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจาก สกสว. จะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง 

• พิจารณากลั่นกรองงานวิจัย และความครบถ้วนของเน้ืองานวิจัย
ภายใต้แผนงาน/แผนงานย่อย ปี 2565 (Concept Proposal/ 

   Full Proposal)  
• พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี 2564 
• ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ปี 2563 

1-10 ส.ค. 2563  
(10 วัน) 
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