คู่มือสำหรับนักวิเครำะห์โครงกำร

คำนำ

สำนักสนับสนุนงำนวิจัยได้จัดทำคู่มือสำหรับนักวิเครำะห์ โดยรวบรวมจำกประสบกำรณ์กำรทำงำน
ของนักวิเครำะห์รุ่นพี่ โดยเน้นในส่วนของกำรดำเนินงำนพื้นฐำนที่ควรทรำบ 5 ขั้นตอน ได้แก่
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กำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
กำรปิดโครงกำรและขยำยผล

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเบื้องต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักวิเครำะห์ที่เข้ำทำงำนใหม่ให้
ปฏิบัติงำนเป็นแนวทำงเดียวกัน

สำนักสนับสนุนงำนวิจัย
พฤษภำคม 2560
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คำนิยำม และบทบำทหน้ำที่
นักวิจัย คือ
 บุคคลมีต้นสังกัด เป็นหน่วยงำนภำครัฐ
 บุคคลมีต้นสังกัด เป็นองค์กรเอกชน
หำกเป็นบุคคลมีสังกัดไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ หรือเอกชน สวก.จะถือเอำหน่วยงำนต้นสังกัดเป็นคู่สัญญำ
โดยผู้ลงนำมในสัญญำต้องเป็นหัวหน้ำสูงสุดของหน่วยงำน หรือผู้ได้รับมอบอำนำจ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร คือ
เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำร ที่มีงบประมำณไม่เกิน โครงกำรละ 10 ล้ำนบำท
ซึ่งผู้ที่จะอยู่ในคณะอนุกรรมกำรฯ คือ ผอ.สวก. และบุคคลภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ ซึ่งบำงส่วน
อำจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินโครงกำร โดยกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ จะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง วันเวลำ
ตำมตกลงของคณะอนุกรรมกำรฯ
คณะกรรมกำรบริหำร สวก. คือ
เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำรที่มีงบประมำณเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท โดย
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรฯ จะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ประมำณสัปดำห์สุดท้ำยของเดือน
คณะกรรมกำรพิจำรณำ ติดตำมและประเมินผลโครงกำร กลุ่มเรื่อง ...................... ภำยใต้งบ
บูรณำกำรวิจัยแห่งชำติ (บอร์ด 2) คือ
เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำร ประกอบด้วย ผอ.สวก. (เป็นประธำน) และ
บุคคลภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ ซึ่งบำงส่วนอำจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินข้อเสนอโครงกำร
โดยจะมีกำรประชุมบอร์ด เดือนละ 1 ครั้ง
คณะกรรมกำรกำกับแผนงำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ (คณะที่
1) กลุ่มเรื่อง ................................................ (บอร์ด 1) คือ
เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของ วช. จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรให้ทุนวิจัยมุ่งเป้ำ
เป็นไปตำมแผนและกรอบที่กำหนด โดยมีกำรประชุมทุก 2 เดือน 6 เดือน 8 เดือน และ12 เดือน
ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
เป็นคณะบุคคลที่ทำหน้ำที่ในกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้น ก่อนที่ข้อเสนอโครงกำรนั้นจะ
ได้รับกำรอนุมัติสนับสุนนทุนวิจัย
ผู้ประเมิน คือ
เป็นคณะบุคคลที่ทำหน้ำที่ในกำรติดตำม ประเมินควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัย ตลอดจนกระทั่ง
โครงกำรเสร็จสิ้น
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ขั้นตอนที่ 1 กำรดำเนินกำรเพื่อหำโจทย์วิจัย
ก่อนได้มำซึ่งข้อเสนอโครงกำรต่ำงๆ ทำงสำนักงำนจะต้องมีกำรกำหนดโจทย์วิจัยขึ้นมำก่อน โดยมี
แหล่งที่มำ ดังนี้
1. นโยบำยรัฐบำล / ยุทธศำสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศำสตร์ของสำนักงำน /
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรวิจัยกำรเกษตร และคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
2. ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรเพื่อแก้ปัญหำคอขวด
3. ควำมต้องกำรของนักวิชำกำรที่เป็นประเด็นปัญหำคอขวด
4. ควำมต้องกำรของเกษตรกรกับปัญหำเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ที่มำของกำรทำโจทย์วิจัย

นโยบำยรัฐบำล / ยุทธศำสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำน / มติทปี่ ระชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง
โครงกำรวิจัยกำรเกษตร และคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน

ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร
เพื่อแก้ปัญหำคอขวด

โจทย์วิจัย

ควำมต้องกำรของนักวิชำกำรที่
เป็นประเด็นปัญหำคอขวด

ควำมต้องกำรของเกษตรกร
กับปัญหำเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน
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กำรกำหนดโจทย์วิจัย

นักวิจัยที่มีศักยภำพในกำรวิจัย

เจำะไปที่ตัวนักวิจยั







นโยบำยจำกรัฐ
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจยั ของชำติ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบำยเร่งด่วน และปัญหำเร่งด่วนในปัจจุบัน
แนวทำงและนโยบำยของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง
โครงกำรวิจัยกำรเกษตร และคณะกรรมกำรบริหำร

ส่งหนังสือไปยังกลุ่มนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จัดกำรประชุมโต๊ะกลม
ระดมสมองจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมเพื่อหำแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วน

สำนักงำนจัดทำร่ำงแผนวิจัยและพัฒนำโครงกำรวิจัย

ปรับปรุงแก้ไขแผนวิจยั และพัฒนำโครงกำรวิจยั

ไม่เห็นชอบ

นำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ
เห็นชอบ

ปรับปรุงแก้ไขแผนวิจยั และพัฒนำโครงกำรวิจยั

ไม่เห็นชอบ

นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรฯ
เห็นชอบ

ประกำศแผนวิจัยและพัฒนำโครงกำรวิจัย / ประชำสัมพันธ์
แผนงำนวิจัย เช่น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ สวก.พบนักวิจัย

นักวิจัย / ผู้ที่สนใจส่ง
ข้อเสนอโครงกำรเพื่อรับพิจำรณำ
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ได้แผนงำนวิจัยและพัฒนำ ชุดโครงกำร หรือข้อเสนอโครงกำร
ขั้นตอนที่ 2.1 กำรหำกลุ่มนักวิจัยหรือนักวิจัยเฉพำะด้ำนที่มีศักยภำพเหมำะสมในแต่ละโจทย์วิจัย
เมื่อได้โจทย์วิจัยมำแล้ว กำรหำกลุ่มนักวิจัยหรือนักวิจัยเฉพำะด้ำนที่มีศักยภำพเหมำะสมในแต่ละ
โจทย์วิจัย ซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 โจทย์ที่ทรำบตัวบุคคลในกำรทำวิจัยแน่นอน ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน โดยส่วนมำก
จะเป็นบุคคลที่ได้รับกำรแนะนำจำกผู้บริหำร คณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นนักวิจัยในโครงกำรที่
สำนักงำนฯ ให้กำรสนับสนุนที่จะทำงำนวิจัยต่อยอด เป็นต้น
กรณีที่ 2 โจทย์ที่ไม่ทรำบตัวบุคคลที่ชัดเจน โดยส่วนมำกจะต้องหำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลนักวิจัย ส่วน
ต่ำงๆ ในกรม กอง หรือสถำบันกำรศึกษำ
โดยสำนักงำนจะทำกำรประกำศแจ้งให้กลุ่มบุคคล หรือบุคคลนั้นๆ ทรำบ หรือจัดประชุมกลุ่มย่อย
(ขั้นตอนที่ 2.2) เพื่อทำควำมเข้ำใจ รวมถึงให้ส่งข้อเสนอโครงกำรเสนต่อสำนักงำนสำหรับพิจำรณำโครงกำร
ต่อไป
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง: หนังสือเชิญขอให้เขียนข้อเสนอโครงกำร
กรอบและขอบเขตงำนวิจัย
ขั้นตอนที่ 2.2 กำรประชุมกลุ่มย่อย (หำรือ, โต๊ะกลม, ระดมสมอง) เพื่อกำหนดทิศทำงกรอบงำนวิจัย
เมื่อมีประเด็นวิจัย หรือหัวข้อที่น่ำสนใจ ทำงสวก.จำทำกำรเชิญนักวิจัยมำร่วมกันประชุมกลุ่มย่อย
(หำรือ, โต๊ะกลม, ระดมสมอง) เพื่อให้เกิดทิศทำงกรอบงำนวิจัยให้ชัดเจนขึ้น โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ขออนุมัติหลักกำร โดยแสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญของประเด็นกำรวิจัย วัตถุประสงค์ และผลที่
คำดว่ำจะได้รับ ทั้งนี้ให้กำหนดจำนวนนักวิจัย เวลำ และสถำนที่
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง: บันทึกข้อควำม ขออนุมัติหลักกำร (ส่งให้ท่ำนรองฯ(วิชำกำร) อนุมัติ)
กำหนดกำรประชุม
2. ขออนุมัติยืมเงิน
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง: สัญญำยืมเงิน
(ส่งให้สำนักบริหำรฯ) สำเนำ ขออนุมัติหลักกำร (รับรองสำเนำถูกต้อง)
3. จัดทำหนังสือเชิญประชุม
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง: บันทึกเล็ก เพื่อเสนอลงนำมในหนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมฉบับจริง และสำเนำ 1 ชุด (ส่งให้ท่ำนรองฯ(วิชำกำร) อนุมัติ)
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4. หักล้ำงเงินยืม เมื่อจัดกำรประชุมเสร็จ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง: สัญญำยืมเงิน หรือ บย. (ใบนี้ได้มำเมื่อรับเช็คจำกทำงสำนักบริหำร)
ใบเสร็จ / ใบรับรองแทนใบเสร็จ / ตั๋วเครื่องบิน
รำยงำนกำรเดินทำง กรณีจัดประชุมต่ำงจังหวัด
ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
5. สรุปรำยงำนกำรหำรือ / ลงเว็บไซต์
หมำยเหตุ: - ในกรณีไม่สำมำรถประชุมได้ตำมกำหนด ให้ทำหนังสือแจ้งขอเลื่อนกำรประชุมแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง- รำยจ่ำยๆ อื่นๆ เช่น อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม อำหำรกลำงวัน ค่ำเดินทำง เป็นต้น ให้ระบุในหนังสือ
อนุมัติจัดประชุมเป็นกรณีไปตำมควำมเหมำะสม
ขั้นตอนที่ 2.3 กำรจัดประชุม สวก. พบนักวิจัย
โครงกำร “สวก. พบนักวิจัย” เป็นกำรที่จัดขึ้นเพื่อประชำสัมพันธ์สำนักงำนฯ แก่หน่วยงำนต่ำงๆทั้ง
ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำและภำคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ
1. เพื่อให้เป็นที่รู้จักว่ำ สวก.เป็นหน่วยงำนที่มีพันธกิจอย่ำงไร มีควำมเกี่ยวข้องกับนักวิจัย หรือหน่วยงำน
นั้นๆอย่ำงไร
2. เพื่อแนะนำแนวทำงกำรจัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัยกำรเกษตร ให้เป็นไปตำมกรอบกำรให้ทุน
สนับสนุนของสำนักงำน
3. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนงำนวิจัย เพื่อหำกรอบวิจัย นำไปสู่กำรพัฒนำต่อยอดงำนวิจัย พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแก่นักวิจัยในกำรทำโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนทุน
สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ คือ
1. สวก. เป็นที่รู้จัก นักวิจัย นักวิชำกำร และผู้ประกอบกำร เข้ำใจพันธกิจและกำรทำงำนของ สวก. มำก
ขึ้น
2. นักวิจัย นักวิชำกำร และผู้ประกอบกำร มีควำมเข้ำใจในลักษณะกำรให้ทุนของสำนักงำน ตลอดจน
ทรำบแนวทำงกำรจัดทำข้อเสนอโครงกำรได้ถูกต้องตำมกรอบกำรให้ทุนสนับสนุนมำกขึ้น
3. ได้เครือข่ำยนักวิจัย นักวิชำกำร และผู้ประกอบกำร เพื่อติดต่อ / แลกเปลี่ยนข่ำวสำรและช่วยเหลือกัน
ในงำนที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในอนำคตและได้โครงกำรวิจัยใหม่ๆ ที่คำดว่ำจะสำมำรถจัดทำข้อเสนอ
โครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนทุนได้มำกขึ้น
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ขั้นตอนกำรจัด สวก. พบนักวิจัย
เลือกหน่วยงำน
 สวก. ติดต่อไปยังหน่วยงำนที่สนใจ
 หน่วยงำนติดต่อมำยัง สวก.
 ประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนอืน่

ประสำนงำนกับหน่วยงำน
เพื่อสอบถำมรำยละเอียดและผู้ประสำน

ทำหนังสือเชิญ / ตอบรับเข้ำร่วม

ประชำสัมพันธ์ สวก. พบนักวิจัย
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กำรจัด สวก. พบนักวิจัยเพื่อประชำสัมพันธ์ทุน มีอยู่ 3 กรณี ดังนี้
 ทำง สวก. ต้องกำรไปหน่วยงำนนั้นๆ (เห็นว่ำสถำบันนั้นมีงำนวิจัยที่น่ำสนใจ)
 ทำงหน่วยงำนต้องกำรให้ สวก. ไปประชำสัมพันธ์
 สวก. ไปประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่มีกำรจัดงำนอยู่แล้ว
1. กรณีที่ สวก. ติดต่อ ให้โทรติดต่อไปยังสำนักงำนวิจัย / อธิกำรบดี / คณะ อธิบำยถึงลักษณะ
งำนของ สวก. ว่ำเป็นหน่วยงำนให้ทุนวิจัย และมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำไปประชำสัมพันธ์สำนักงำน และหำก
นักวิจัยมีข้อเสนอโครงกำรอยู่แล้วก็สำมำถนำมำพิจำรณำเพื่อรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ สวก.
ควรมีกำหนดกำรคร่ำวๆ เช่น วันและเวลำ เพื่อให้ทำงผู้ประสำนไปดูตำรำงผู้บริหำรได้ และขอเบอร์ติดต่อกับผู้
ประสำนงำนให้เรียบร้อย เพื่อทำกำรติดตำม
กรณี สวก. ได้รับเชิญ ให้ทำเรื่องไปยัง ผอ. เพื่อพิจำรณำ กรณีอนุมัติให้ทำหนังสือตอบรับ
และหำกไม่อนุมัติให้ทำหนังสือยกเลิก
กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่น ให้โทรติดต่อไปยังผู้จัดงำน สอบถำมรำยละเอียด และ
ประสำนงำนผู้จัดงำนส่งหนังสือเชิญมำทำง สวก. แจ้งวันและเวลำกำรบรรยำยให้ชัดเจน (ปกติแล้ว หำกเป็น
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กรณีนี้จะเน้นให้ผู้บริหำรไปท่ำนเดียว เจ้ำหน้ำที่จะประสำนงำนกับผู้จัดงำนเรื่องPowerPoint และเอกสำรเพื่อ
ใช้แจกก่อนวันงำน)
2. เมื่อได้วัน เวลำ สถำนที่แล้ว ให้ทำหนังสือเชิญ / ตอบรับกำรเชิญ
3. ระหว่ำงกำรประสำนงำน ต้องแจ้งในเรื่องของอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน / เย็น (ถ้ำมี)
สถำนที่จอดรถ จำนวนนักวิจัย / ผู้เข้ำร่วมที่ต้องกำร (ปกติจะเริ่มต้นตั้งแต่ 15 คน ขึ้นกับขนำดของหน่วยงำน
บำงครั้งกำรเข้ำไปประชำสัมพันธ์คณะเดียวจำนวนคนจะไม่มำก บำงครั้งหำกสำมำรถประสำนงำนได้ทั้ง
มหำวิทยำลัย จำนวนคนจะมำก อำจมีถึง 100 -200 คน) และแจ้งจำนวนผู้บริหำร / เจ้ำหน้ำที่ของ สวก. ให้
ทำงเจ้ำของสถำนที่ทรำบสำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมต่ำงๆ
4. สอบถำมเรื่องค่ำใช้จ่ำย บำงหน่วยงำนอำจะมีอำหำรว่ำง / เครื่องดื่ม อำหำร ค่ำใช้ห้อง
บริกำรฟรี แต่บำงหน่วยงำนอำจมีค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ ดังนั้นต้องสอบถำมให้เรียบร้อย หำกมีค่ำใช้จ่ำยให้ทำเรื่อง
ยืมเงิน ทั้งนี้กำรจัด สวก. พบนักวิจัยต่ำงจังหวัด สำมำรถเบิกเบี้ยเลี้ยงให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ได้ตำมปกติ
5. เตรียม PowerPoint ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้บรรยำยแก้ไขก่อนอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์
6. โทรติดต่อล่วงหน้ำ 1 -2 วัน เพื่อ Confirm จำนวนคน ควำมพร้อมต่ำงๆ รวมถึงแจ้ง
ผู้บริหำร สวก. เพื่อให้ทรำบอีกครั้ง
7. กำรจัดเตรียมเอกสำรและของที่ต้องเตรียม (ใส่กระเป๋ำลำกเพื่อควำมสะดวก)
7.1 เอกสำรประชำสัมพันธ์ (โบร์ชัวร์ / แผ่นพับ / ประชำสัมพันธ์ทุนกำรศึกษำ / ทุน
ฝึกอบรม / กรอบงำนวิจัย)
7.2 คู่มือกำรเขียนขอทุน
7.3 PowerPoint Write ใส่แผ่น / บันทึกใส่ Handy Drive / ส่งให้ผู้ประสำนงำน) สำรองไป
หลำยๆที่ และควรบันทึกเป็นทั้งเวอร์ชันเก่ำและใหม่ เพื่อบำงหน่วยงำนไม่สำมำรถเปิดเวอร์ชันใหม่ได้
7.4 สำเนำ PowerPoint (Print แบบบรรยำย 3 ช่อง ขำวดำ 2 หน้ำ ตำมจำนวนผู้เข้ำร่วม
ซึ่งเอกสำรสำมำรถให้ทำงหน่วยงำนเตรียมได้ กรณีที่ส่งไฟล์ไปก่อนแล้ว)
7.5 ของที่ระลึก (ประธำน / ผู้ประสำน) ทำเรื่องเบิกที่ สบ. หรือ สอ. ปกติจะเป็น เสื้อ / สมุด
บันทึก / ปฏิทิน)
7.6 กล้องถ่ำยรูป ตรวจสอบให้เรียบร้อย
7.7 ที่บันทึกเสียง ตรวจสอบให้เรียบร้อย
7.8 ใบเซ็นชื่อ (กรณีที่หน่วยงำนไม่ได้ทำไว้ และทำง สวก. จะต้องนำกลับมำด้วยในกรณีที่ทำ
เรื่องเบิกค่ำใช้จ่ำยอำหำรว่ำง)
7.9 ปำกกำ (เผื่อคนขอ)
7.10 นำมบัตร
8. เบิกเงิน / ยืมรถ แจ้งคนขับให้เรียบร้อยเรื่องกำรเดินทำง
9. หลังดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยให้เขียนข่ำวลงเว็บไซต์ สวก. และทำสรุปรำยงำนกำรประชุม
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กำหนดกำร: โดยทั่วไปจะใช้เวลำประมำณ 2 -3 ชม. สำมำรถใช้ช่วงเวลำเช้ำหรือบ่ำยก็ได้ (หำกไปหน่วยงำน
ต่ำงจังหวัด ช่วงเช้ำประชำสัมพันธ์ ช่วงบ่ำยอำจเป็นกำรดูโครงกำรวิจัยตำมคณะต่ำงๆ)
1. ทำงด้ำนเจ้ำของสถำนที่กล่ำวแนะนำ และต้อนรับ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สวก.
2. ผู้บริหำร สวก. กล่ำวนะนำเล็กน้อย และเริ่มอธิบำยประมำณ 15 -20 นำที
3. ตอบข้อซักถำม กรณีนักวิจัยมีข้อเสนอโครงกำรจะนำเสนอ ใช้เวลำประมำณ 15 -20 นำที
4. กล่ำวปิด / ขอบคุณ และมอบของที่ระลึก
5. เจ้ำหน้ำที่ตำมเก็บนำมบัตร / ตอบคำถำมนักวิจัย / ขอข้อมูลโครงกำรที่น่ำสนใจ เพื่อทำกำร
ติดตำมให้ส่งข้อเสนอโครงกำรต่อไป
กำรแต่งกำย: แต่งกำยสุภำพ สูทสีน้ำเงิน สวก. / ชุดแม่บ้ำน / เสื้อเชิ้ต สวก. กระโปรงหรือกำงเกง
ขั้นตอนที่ 2.4 งำนวิจัยที่มีควำมเร่งด่วนหรือมีควำมจำเป็นต้องดำเนินกำร
งำนวิจัยเร่งด่วน เป็นงำนวิจัยที่ต้องเร่งศึกษำวิจัยเพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์ในช่วงเวลำนั้นๆ เช่น เป็น
เรื่องที่มีผลประทบในระดับประเทศ โดยฝ่ำยบริหำรของสำนักงำนเห็นถึงควำมจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินกำร
แบบกรณีพิเศษ จึงได้กำหนดให้สำนักงำนดำเนินงำน (สำนักงำนจะดำเนินกำรในขั้นตอนที่ 2.1 ต่อไป)
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ขั้นตอนที่ 3 กำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย
โดยกระบวนกำรในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
1. กำรดำเนินงำนกำรพิจำรณำทุนวิจัย สวก.
2. กำรดำเนินกำรพิจำรณำทุนวิจัยมุ่งเป้ำ วช.
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ขั้นตอนกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย สวก.

สวก. ประกำรศกรอบข้อเสนอโครงกำรวิจัย

ระบบ EPMS จัดลำดับคิว
ก่อนหลังตำมวันเวลำทีน่ ักวิจัย
คลิก “ส่งข้อเสนอโครงกำร”
เข้ำมำในระบบ

รับข้อเสนอโครงกำรวิจยั ผ่ำนระบบ EPMS

แจ้งนักวิจยั
แก้ไขเพิ่มเติม

ให้ปรับแก้

ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้น
ถูกต้องครบถ้วน
ปรับแก้

ปรับแก้
นักวิจัยปรับปรุง
ข้อเสนอโครงกำร

ให้ปรับแก้

ให้ปรับแก้

ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
โครงกำรวิจัยฯ เพื่อพิจำรณำ
กลั่นกรอง และอนุมัตทิ ุนวิจัย**

อนุมตั ิทนุ วิจัย วงเงิน
ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท

ไม่ปรับแก้

สวก. ยุตกิ ำร
พิจำรณำ

ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

ปรับแก้

ให้ปรับแก้

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร สวก.
เพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง และอนุมัติ
ทุนวิจัย***

ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

สวก. แจ้งส่งคืน

แจ้งนักวิจยั ทรำบ
อนุมตั ิทนุ วิจัย วงเงิน
เกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท

แจ้งนักวิจยั ทรำบ และสวก.ดำเนินกำรจัดทำสัญญำรับทุนฯ

ดำเนินโครงกำรวิจัย

หมำยเหตุ:
**เสนอคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำและอนุมัติขอ้ เสนอ
โครงกำร วงเงินงบประมำณ ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท
***แจ้งเพื่อทรำบโครงกำรฯที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัย
งบประมำณไม่เกิน 10 ล้ำนบำท และแจ้งพิจำรณำอนุมตั ิ
ข้อเสนอโครงกำรฯ วงเงินงบประมำณ เกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท

แจ้งนักวิจยั ทรำบ
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ขั้นตอนกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำ วช.

วช. ประกำรศกรอบข้อเสนอโครงกำรวิจัย

รับข้อเสนอโครงกำรวิจยั ผ่ำนระบบ NRMS

สวก. รับข้อเสนอฯ จำกระบบ NRMS และรูปเล่ม
เชื่อมเข้ำระบบ EPMS

แจ้งนักวิจยั
แก้ไขเพิ่มเติม

ให้ปรับแก้

ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้น
ถูกต้องครบถ้วน
ปรับแก้

นักวิจัยปรับปรุง
ข้อเสนอโครงกำร

ให้ปรับแก้

ประชุมบอร์ด 2 เพื่อพิจำรณำ
กลั่นกรอง และอนุมัตทิ ุนวิจัย**

ไม่ปรับแก้

ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

อนุมตั ิทนุ วิจัย

สวก. ยุตกิ ำร
พิจำรณำ
สวก. แจ้งส่งคืน
แจ้งนักวิจยั ทรำบ
รำยงำนผลต่อ
บอร์ด 1
แจ้งนักวิจยั ทรำบ และสวก.ดำเนินกำรจัดทำสัญญำรับทุนฯ

ดำเนินโครงกำรวิจัย

หมำยเหตุ:
กรณีส่งข้อเสนอฯขอทุนวิจัยมุ่งเป้ำ รอบ 2 นักวิจัยจะส่ง
ข้อเสนอฯ ผ่ำนทำงระบบ EPMS (ไม่ผ่ำนระบบ NRMS)

แจ้งนักวิจยั ทรำบ
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ขั้นตอนที่ 4 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ในขั้นตอนนี้ จะอธิบำยกระบวนกำร 2 กระบวนกำร ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนกำรอนุมัติผู้ติดตำมและประเมินโครงกำร
2. กำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
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ขั้นตอนกำรอนุมัติผู้ติดตำมและประเมินผลโครงกำร

สำนักงำนสนันสนุนงำนวิจัย (สส.) พิจำรณำผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเสนอเป็นผู้ติดตำมและประเมินผลโครงกำร

เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประวัติต่อ
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรวิจยั กำรเกษตร

ทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นผู้ติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร

นัดหมำยตรวจติดตำม ตำมระยะเวลำที่กำหนด
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กำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

คณะผู้วิจัยส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ รอบ 6 เดือน เสนอต่อสำนักงำน

แจ้งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อผูต้ ิดตำม
และประเมินผลโครงกำร

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อ
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง
โครงกำรวิจัยกำรเกษตร

ประสำนนัดหมำยผูต้ ิดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร เพื่อไปติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร

คณะผู้ติดตำมและประเมินผลโครงกำร
พร้อมเจ้ำหน้ำที่ สวก. ลงพื้นที่เพื่อติดตำม
และประเมินผลโครงกำร

คณะผู้ติดตำมและประเมินผลโครงกำร ส่งรำยงำนกำรประเมิน

รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำร เสนอต่อคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองโครงกำรวิจัยกำรเกษตร

นักวิเครำะห์ทำเรื่องเบิกจ่ำย
ค่ำติดตำมและประเมินผล
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ขั้นตอนที่ 5 กำรปิดโครงกำร
เมื่อกำรดำเนินงำนโครงกำรครบตำมกำหนดสัญญำแล้ว จะมีกำรดำเนินงำนขั้นตอนกำรปิดโครงกำร
ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ
 ปิดด้ำนวิชำกำร
 ปิดด้ำนกำรเงิน
 ปิดด้ำนนิติกำร
ตัวอย่ำงปัญหำที่พบในขั้นตอนกำรปิดโครงกำร มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ควำมล่ำช้ำในกำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลส่งล่ำช้ำ
ผู้ประเมินส่งผลล่ำช้ำ
วัน เดือน ปี ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินบำงรำยกำร เป็นวัน เดือน ปี หลังจำกสิ้นสุดสัญญำแล้ว
กำรเงินไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนกำรปิดโครงกำร

นักวิจัยส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์มำยัง สวก.
และกรอกข้อมูลปิดโครงกำรในระบบ EPMS

จัดเตรียมเอกสำรสรุปโครงกำรโดยนักวิเครำะห์
(ควรเตรียมเอกสำรล่วงหน้ำ 3 - 6 เดือน)
เพื่อปิดโครงกำรด้ำนวิชำกำร

ส่งสำนักบริหำร
เพื่อปิดโครงกำรด้ำนกำรเงิน

ฝ่ำยนิติกำรตรวจสอบ
เพื่อปิดโครงกำรด้ำนนิติกำร
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กำรขยำยผลงำนวิจัย
เพื่อให้ผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จนั้นเกิดประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีกำรขยำยผล โดย
สำมำรถทำได้ในหลำยมิติ ดังนี้
 กำรประชำสัมพันธ์ เป็นกำรทำให้ผลงำนวิจัยเป็นที่รู้จักในวงกว้ำง สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้ใช้
เทคโนโลยี และเกษตรกรได้มำกขึ้น โดยสำมำรถประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ รำยกำร
โทรทัศน์ กำรแสดงนิทรรศกำร ฯลฯ
 สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถำบันทำงกำรเกษตร เพื่อบ่มเพำะ
เทคโนโลยีที่เกิดจำกงำนวิจัย พร้อมสำหรับกำรถ่ำยทอด
 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี สู่กลุ่มเป้ำหมำย และเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรนำเทคโนโลยีจำก
กำรวิจัยสู่กำรนำไปใช้ประโยชน์ เช่น กำรฝึกอบรม ฯลฯ
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ประเภทโครงกำรที่ให้กำรสนับสนุน
งำนวิจัยกำรเกษตรที่จะขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก สวก. มี 3 ด้ำน ได้แก่
1. งำนวิจัยเชิงพำณิชย์ คืองำนวิจัยที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้เพื่อกำรผลิตและ
จำหน่ำยของภำคเอกชน หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยผลงำนดังกล่ำวอำจเป็นงำนที่ต่อยอดจำกควำมรู้เดิมที่มี
อยู่และใกล้ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว หรืออำจเป็นผลงำนที่ยังไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลำอันใกล้ แต่มี
เป้ำหมำยสุดท้ำยเพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ผลจำกกำรวิจัยดังกล่ำวอำจใช้เพื่อกำรผลิต พัฒนำ หรือ
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต หรือนำไปสู่กำรผลิตหรือพัฒนำตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และ
ผลิตภัณฑ์เดิม โครงกำรวิจัยประเภทนี้อำจเริ่มตั้งแต่กำรวิจัยพื้นฐำน (basic research) ไปจนถึงกำรจัดทำ
โรงงำนต้นแบบ (pilot plant) รวมทั้งกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจ (feasibility study) และแผนธุรกิจ
(business plan)
กำรยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัยประเภทนี้ จะต้องมีกำรเสนอควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจ ข้อมูลโอกำสทำง
กำรตลำดหรือศักยภำพทำงธุรกิจของเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัยนั้นๆ รวมทั้งมีกำรระบุ
กลุ่มเป้ำหมำยที่จะนำผลงำนไปใช้ประโยชน์อย่ำงชัดเจน สำหนับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำร
จะมีกำรแบ่งสรร ระหว่ำงหน่วยงำนวิจัยละหน่วยสนับสนุนกำรวิจัยตำมสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้
2. งำนวิจัยเชิงสำธำรณะ คือ งำนวิจัยที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรใช้ประโยชน์ที่มีผลกระทบต่อสังคมใน
วงกว้ำง เช่น เกษตรกร ผู้บริหำร ประชำชนทั่วไป ผลงำนดังกล่ำวอำจเกี่ยวข้องกับกำรทำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่
ของคนในสังคมให้ดีขึ้น ลดปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิต เพิ่มรำยได้ เพิ่มควำมปลอดภัย ลดกำร
ทำลำยสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร ผลงำนดังกล่ำวก่อให้เกิดรำยได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้ำหมำย แต่ผลประโยชน์
ในรูปตัวเงินไม่ได้กลับเข้ำมำยัง สวก. หน่วยงำนวิจัย หรือนักวิจัย
กำรยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัยประเภทนี้ จะต้องเสนอให้เห็นถึงผลที่คำดว่ำจะได้รับอย่ำงชัดเจน รวมทั้ง
ระบุกลุ่มเป้ำหมำยที่จะนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และอำจชี้ให้เห็นกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนอื่นและ
กลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อโครงกำร (ถ้ำมี)
3. งำนวิจัยเชิงนโยบำย คือ งำนที่มีจุดมุ่งหมำยให้เกิดองค์ควำมรู้เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดนโยบำย
ยุทธศำสตร์ มำตรกำร กฎหมำย หรืออื่นๆ โดยหน่วยงำนหรือผู้ที่มีหน้ำที่กำหนดนโยบำยทั้งในระดับประเทศ
และระดับส่วนรำชกำร ซึ่งผลจำกกำรใช้ประโยชน์ดังกล่ำวจะส่งผลกระทบถึงประชำชนโดยรวม
กำรยื่นข้อเสนอประเภทนี้ จะต้องชี้ให้เห็นถึงผู้ที่จะนำผลงำนไปใช้ประโยชน์โดยตรง และต้องมีควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดนโยบำยดังกล่ำว รวมทั้งต้องเสนอกลไกในกำร
ผลักดันงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำยที่ชัดเจน
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ระดับขั้นของกำรวิจัยและกำรต่อยอดกำรใช้ประโยชน์ 6 ระดับ

ระดับที่ 1 กำรวิจัยพื้นฐำน (Basic Research หรือ Pure Research)
ขั้นตอนกำรมุ่งแสวงหำควำมรู้ใหม่ในวิชำกำรสำขำวิชำนั้นๆ เป็นสำคัญ
ระดับที่ 2 กำรวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
ขั้นตอนกำรนำควำมรู้ต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ในงำนวิจัย สนใจเรื่องประโยชน์ใช้สอยที่ได้จำกกำรวิจัย
มำกกว่ำกำรสร้ำงควำมรู้สำหรับศำสตร์สำขำนั้นๆ โดยตรง
ระดับที่ 3 กำรวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
ขั้นตอนกำรนำควำมรู้ที่ประยุกต์ได้มำทดลอง โดยออกแบบและทดลองเพื่อแก้ไขปรับปรุง รวมถึง
กำรทดลองในสภำพจริง เพื่อพิจำรณำกำรแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเผยแพร่
ระดับที่ 4 กำรพัฒนำต้นแบบ (Prototype Development)
ขั้นตอนกำรพัฒนำและออกแบบงำนวิจัย เพื่อสร้ำงต้นแบบงำนวิจัยเพื่อกำรทดลอง / ทำงำนใน
สภำพเหมือนกับกำรใช้งำนจริง โดยอำจทำสภำพจำลองหรือขนำดตัวอย่ำง
ระดับที่ 5 กำรพัฒนำโรงงำนต้นแบบ (Pilot Plant Development)
ขั้นตอนขยำยระดับงำนวิจัยจำกงำนวิจัยต้นแบบ สู่ระดับโรงงำน / อุตสำหกรรม เพื่อให้พร้อมกับ
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริง
ระดับที่ 6 กำรใช้ประโยชน์ (Utilization)
ขั้นตอนของกำรนำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง

