
แจง

กผง. ประสาน/แจงใหนักวิจัย

จัดสงโครงการวิจัยใหหนวยงานใหทุนวิจัย

แจงเวียน

แจงเวียนนักวิจัย

กผง. สรุปเสนอ

เสนอ แจงผลการพิจารณา 

แจงหนวยงานเพ่ือทราบ

แจงหัวหนาโครงการ

แกไขตามมติ

เสนอกรมฯ ผาน กผง. 

ประกาศรับขอเสนอทุนวิจัย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(อนุมัติ , บริหาร , สนับสนุน)

ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการกรมฯ 

(พิจารณา กลั่นกรอง และใหความคิดเห็น)

กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ

(ประสาน/รวบรวม/ตรวจสอบ/เสนอ ตามเงื่อนไขของหนวยงานใหทุนวจิัยภายนอก)

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากอง/ สถาบัน/ สํานัก/ สวพ.1-8

(พิจารณา กล่ันกรอง สนับสนุน บริหาร)

หัวหนาโครงการ/ ทีมวิจัย
1.  จัดทํา/ เสนอ/ (โครงการวิจัย/บันทึกขอรวมดําเนินงานวิจัยกับหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอก)

2. กรณีนักวิจัยทราบการประกาศรับขอเสนองานวิจัยจากหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอก

โดยตรง และประสงคเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานใหทุนวิจัย

ภายนอกน้ัน ใหหัวหนาโครงการจัดทําโครงการวิจัยตามแบบฟอรมท่ีหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอก

กําหนดเสนอกรมฯ พิจารณาตามข้ันตอน (เสนอผาน กผง. ผานผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด)

3. กรณีท่ีหนวยงานภายนอกท่ีประสงคจะทํางานวิจัยรวมกับบุคลากรกรมฯ หรือ

บุคลากรกรมฯ ท่ีประสงคจะทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก ตองเสนอ

กรมฯ พิจารณาอนุมัติตามข้ันตอนกอน

เสนอกรมฯ ผาน กผง. 

เสนอกรมฯ ผาน สนก. 

แจงกรมฯ เพ่ือทราบ 

สนก. เสนอกรมฯ ลงนาม

สนก. จัดสงสัญญารับทุน 

ใหหนวยงานใหทุนวิจัย

พรอมแจงใหนักวิจัยทราบ 

แจงหนวยงาน

แจง กผง. ดําเนินการ

แจงหัวหนาโครงการหัวหนาโครงการเสนอ

อนุมัติใหทุน

สํานักนิติการ
(ตรวจสอบสัญญารับทุน , สิทธิประโยชนงานวิจัย)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(อนุมัติ , บริหาร , สนับสนุน)

กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรหิารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ

(ประสาน/รวบรวม/ตรวจสอบ/เสนอ ตามเง่ือนไขของหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอก)

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากอง/ สถาบัน/ สํานัก/ สวพ.1-8

(พิจารณา กล่ันกรอง สนับสนุน บริหาร)

หัวหนาโครงการ/ ทีมวิจัย
1. ตรวจสอบ/ จัดทํา/ เสนอ ตามเง่ือนไขของหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอก

2. กรณีหนวยงานใหทุนแจงผลการอนุมัติโครงการวิจัยไปท่ีหัวหนา

โครงการโดยตรง ใหหัวหนาโครงการแจงกรมฯเพ่ือทราบตามข้ันตอนดวย 

โดยเสนอผาน กผง. ผานผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดดวย

3. การรายงานความกาวหนา/ ผลงานวิจัยสิ้นสุด หัวหนาโครงการวิจัย

จะตองรายงานผลงานวิจัยเสมือนกับการทํางานวิจัยกรมฯโดยหากหัวหนา

โครงการรายงานความกาวหนา/ผลงานวิจัยสิ้นสุดใหหนวยงานใหทุนวิจัย

ภายนอกแลวจะตองสําเนาแจงกรมฯ ทราบดวยตามข้ันตอน (เสนอผาน กผง.)

4. เม่ือโครงการวิจัยไดรับการอนุมัติใหทุนแลว การเบิกจาย

งบประมาณใหเปนไปตามข้ันตอนกองคลังและระเบียบท่ีเกี่ยวของ

หนวยงานใหทุนวิจัยภายนอก (Funding Agency)

เชน วช. , สวก. ฯลฯ

(ประชาสัมพันธ 
/ แจงเวียน)
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ขัน้ตอนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานใหทุนวิจยัภายนอก (Funding Agency)

และการดําเนินงานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกกรมวิชาการเกษตร

ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาอนุมัติ ขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุน

กรมฯ เห็นชอบ 19 ม.ค.2565

กลุมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ 

หนวยงานใหทุนวิจัยภายนอกแจงเวียนทุน/ แจงผลการอนุมัติใหทุน
หัวหนาโครงการเสนอโครงการใหกรมฯพิจารณา/ จัดสงสัญญารับทุนใหหนวยงานใหทุนวิจัยผานกรมฯ
แจงผลการพิจารณาโครงการวิจัยกลับใหนักวิจัยแกไข

หัวหนาโครงการเสนอ



ลักษณะงานวิจัย

1. พืชหรือสาขาวิชาท่ีอยูภายใตแผนงานวิจัยและพัฒนาของกรมฯ สอดคลองกับกรอบวิจัยภายใตแผนปฏิบัติการดานงานวิจัยและนวัตกรรมกรมฯ    

และสอดคลองตามภารกิจของกรมฯ

2. การพัฒนาการเกษตรสาขาท่ีสําคัญ ซึ่งตองทําการวิจัยท้ัง ขั้นพื้นฐาน ขั้นประยุกต และขั้นการพัฒนา

3. การแกปญหาของเกษตรกรเรงดวน ซึ่งตองการการแกปญหาโดยเร็ว และสามารถนําผลไปใชปฏิบัติไดทันที

4. การตอยอดงานวิจัยหรือการขยายผลจากงานวิจัยดานการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนการสงออกสินคาเกษตร

5. เปนงานท่ีไมซ้ําซอนกับงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงใหทุนวิจัยอื่น

1

หลักเกณฑและวิธีการเสนองานวิจัย

1. หลักเกณฑการเสนองานวิจัย
1.1 บุคลากรกรมฯ ท่ีประสงคจะเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอกตองสง

โครงการวิจัยใหกรมฯ พิจารณาอนุมัติกอน ตามขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยท่ีขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ใหทุนวิจัยภายนอก    

1.2 กรณีท่ีหนวยงานภายนอกท่ีประสงคจะทํางานวิจัยรวมกับบุคลากรกรมฯ หรือบุคลากรกรมฯ ท่ีประสงคจะทํางานวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอกตองเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกอน

2. วิธีการเสนองานวิจัย
2.1 นักวิจัยท่ีประสงคจะเสนองานวิจัยตองจัดทําโครงการวิจัยตามแบบฟอรมและเง่ือนไขของหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอกกําหนด 

พรอมจัดทําบันทึกแสดงความประสงคจะทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก
2.2 เสนอโครงการวิจัย พรอมบันทึกแสดงความประสงคจะทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอกตามขั้นตอนการเสนอ

โครงการวิจัยท่ีขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอกของกรมวิชาการเกษตร
2.3  เพื่อใหการเสนอโครงการวิจัยใหกรมฯ พิจารณาอนุมัติ ไดทันตามกรอบเวลาและเง่ือนไขของหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอกกําหนด

หัวหนาโครงการวิจัยจะตองดําเนินการจัดสงโครงการวิจัยและเสนอตามขั้นตอนท่ีผานการพิจารณาระดับหนวยงานแลว
สงใหกองแผนงานและวิชาการ กอนถึงวันที่ปดรับทุนอยางนอย 10 วันทําการ

2

เอกสารประกอบการเสนองานวิจัย

ใหนักวิจัย /หัวหนาโครงการวิจัย จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. กรณีการเสนองานวิจัย

1.1 บันทึกนําสงท่ีลงนามโดยผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด ระดับ กอง/ สถาบัน/ สํานัก/ สวพ.1-8

1.2 เอกสารโครงการวิจัยตามแบบฟอรมของหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอก พรอมลงนามรับรองของหัวหนาโครงการวิจัย/ ผูรวมโครงการ

/พยาน ใหสมบูรณครบถวน

1.3 เอกสารผลการพิจารณาและความเห็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาดานวิชาการของหนวยงาน

1.4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาดานวิชาการของหนวยงานท่ีมีความเห็นตอโครงการวิจัย

2. กรณีการขอดําเนินงานวิจัยรวมกับหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอก

2.1 บันทึกท่ีประสงคจะทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอก/ หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากรเขารวม

ดําเนินงานวิจัยจากหนวยงานใหทุนวิจัยภายนอก

2.2 บันทึกนําสงท่ีลงนามโดยผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด ระดับ กอง/ สถาบัน/ สํานัก/ สวพ.1-8

3

คําอธิบายรายละเอียด

ลักษณะงานวิจัย /หลักเกณฑและวิธีการเสนองานวิจัย /เอกสารประกอบการเสนองานวิจัย
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กรมฯ เห็นชอบ 19 ม.ค.2565

กลุมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ 



 

แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
โดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน 

 
 

1. ข้อมูลข้อเสนองานวิจัย 
ชื่อแผนงาน/โครงการ : .......................................................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุล ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ : ....................................................................................................................................  
ต าแหน่ง ..................................................................................... สังกัด ............................................................................. 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ................................... ปี  
งบประมาณตลอดการวิจัย : ..................... บาท ปีที่ 1 ................... บาท ปีที่ 2 ................... บาท ปีที่ 3 ................... บาท 

2. วัตถุประสงค์การเสนอแผนงาน/โครงการ 
 ขออนุมัติให้เสนอโครงการเพื่อขอทุนจากหน่วยงานภายนอก  
 ขออนุญาตร่วมด าเนินงานวิจัยในแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภายนอก ในฐานะ .............................. กิจกรรมที่ร่วม

ด าเนินงานวิจัย ................................................................................................................................................................. 
3. รายละเอียดของทุนที่เสนอ 

ชื่อทุน ................................................................................................................................................................................................ 
กรอบวิจัย/หัวข้อ/มิติ .......................................................................................................................................................................  
หน่วยงานให้ทุน ............................................................................... ก าหนดการรับข้อเสนอ ........................................................ 

4. วัตถุประสงค์และประโยชน์ทางวิชาการที่กรมฯ จะได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ............................................................................................................................... 

6. ผลการพิจารณา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน 

หัวข้อ ใหท้ าเครื่องหมาย “” ในช่องที่ต้องการเลือก 
1) ความซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่ได้รับงบปกติหรืองบแหล่งอื่น  ซ้ าซ้อน  ไม่ซ้ าซ้อน 
2) ลักษณะแผนงาน/โครงการ  วิจัย              พัฒนา/ต่อยอด/ขยายผล  
3) ความพร้อมของบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคของหน่วยงาน   มีความพร้อม  ไม่มีความพร้อม 

4) ผลการพิจารณาทางด้านวิชาการ/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (เช่น ความถูกต้องและความเป็นไปได้ทางด้านวิชาการ 
ความเหมาะสมของระยะเวลา และงบประมาณ ความสอดคล้องของงานวิจัยกับทุนที่เสนอ เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 

 

7.  นักวิจัยได้แก้ไขตามผลการพิจารณา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
             

                 ลงนาม ............................................................ 
                         (....................................................................) 

   ประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน ...................................... 
                               วันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. ............. 

 
 

หมายเหตุ : ขอใหด้ าเนินการตามขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก (Funding Agency) 
และการด าเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกกรมวิชาการเกษตร พร้อมแนบรายงานการประชุม 
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