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สวก. สุดยอดงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์
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1) สนับสนุนทุนวิจัย
1,458 โครงการ  4,289.27 ล้านบาท

3) น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
(272 โครงการ 40% จากโครงการที่แล้วเสร็จ 680 โครงการ)    

2)  ขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (380 ค าขอ)
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4) ถ่ายทอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์
77 โครงการ (95 สัญญา) ก่อให้เกิดรายได้ 

Commercial
28%

5) เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
(ปี 2558-2561 จากการประเมินของ มก. จ านวน 20 โครงการ) 

การด าเนินงานในการ

สนับสนุนทุนวิจัยปี 2546–2561
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ระดับขั้นของงานวิจัยที่สวก.ให้การสนับสนุนทุน

Publication Patent Application Commercial

การวิจยัเชิงสาธารณะ การวิจยัเชิงพาณิชย์ การวิจยัเชิงนโยบาย



1 ตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้ใช้ ก าหนดโจทย์วิจยัร่วมกนั และสนับสนุนทุนวิจัยใน
ลักษณะ Selected Topics มี user นักลงทุนหรือผู้ประกอบการ

2 เน้นกลไก ประชารัฐ บูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงานตา่งๆภาครัฐ ภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ และให้เอกชนร่วมลงทุนวิจัยดว้ย

3     เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้แข่งขันในตลาดโลกได้ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง 
ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่สูงขึ้น 
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ต่อยอดโครงการเดิม + ริเริ่มโครงการใหม่ๆ

กลยุทธ์พิชิตทุนมุ่งเป้า : ลบจุดอ่อน เพิ่มจุดต่าง สร้างจุดแข็ง

แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ สวก.



คุณภาพ

เวลางบประมาณ

: เขา้ใจได ้มีความเป็นไปได ้
และใชไ้ด้

: มีความเหมาะสม

กบักิจกรรม

: ตอ้งส าเร็จทนัการ
แกปั้ญหา หรือเสร็จ

ก่อนก าหนด

สิ่งที่นักวิจัยต้องตระหนักในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย



กรรมการพจิารณาโครงการ…
อย่างไร

1

•ท าไมต้องท า ท าอะไร/อย่างไร จะได้
อะไร

2

• ความสอดคล้อง ช่ือเร่ือง วัตถุประสงค์ 
กจิกรรม และสิ่งที่โครงการส่งมอบ



กรรมการพจิารณาโครงการ…
อย่างไร

3
•ศักยภาพของทีมวิจัย โอกาสส าเร็จ?

4

• วิธีปฏบิัตใินแต่ละขัน้ตอน สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้หรือไม่ อย่างไร
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• ผลงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง
แค่ไหน กลุ่มผู้ใช้คือใคร อยู่ที่ไหน จะสื่อสารกัน
ได้อย่างไร



กรรมการพจิารณาโครงการ…
อย่างไร

6
•ดคูวามซ า้ซ้อนกับงานเดมิ

7

• ประเมินงบประมาณในแต่ละขัน้ตอน
โดยเทยีบกับงานที่คล้ายกัน ดูความ
คุ้มค่า



ขา้ว

พืชสวน/พืชไร่

สมุนไพร

อาหาร

ปาลม์

ทรพัยากรน ้า

กรอบการสนบัสนุนทุนปี 2563

สตัวเ์ศรษฐกิจ



1. Cluster “ข้าว”

การพัฒนาเกษตรกร 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต

และคุณภาพผลผลติ

การพัฒนาผลติภัณฑ์
และสร้างมูลค่าเพิ่ม

นโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมข้าวและการ

ส่งเสริมด้านการตลาด
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2. Cluster “ปาล์มน้ ามัน”
การศึกษานโยบาย
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและ
น้ ามันปาล์มที่เป็นระบบ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
น้ ามันปาล์ม

การก าหนดมาตรฐาน คุณภาพ 
และ
การจัดการทุกขั้นตอน

การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นสูง
ด้วยกระบวนการ Biorefinery และ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม
น้ ามันปาล์มขั้นปลายน้ า
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3. Cluster“อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและการค้า”

ด้านความมั่นคงอาหาร
การพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร

ด้านอาหารศึกษา

ด้านการบริหารจัดการ
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4. Cluster“สมุนไพรไทย ”
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การวิจัยสมุนไพรที่ใช้ในมนุษย์

การวิจัยสมุนไพรที่ใช้ในสตัว์

การวิจัยสมุนไพรที่ใช้ในพืชการสร้างมาตรฐานสมุนไพร
ไทยและต ารับสมุนไพรไทย

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพร

การวิจัยเชิงนโยบาย



5. Cluster“พืชสวน/พืชไร่ ”

การวิจัยเชิงนโยบาย

การวิจัยและพัฒนาพันธุพ์ืชใหม่
ที่มีศักยภาพ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การผลิตพืช

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีก่อนและ
หลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และโลจิ
สติกส์

การส่งเสริมและขยายผลงาน
สู่การใช้ประโยชน์
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6. Cluster“สัตว์เศรษฐกิจ”

การวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิต 

การวิจัยด้านโภชนาการในสัตว์

การวิจัยด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย 

การวิจัยด้านการจัดการ
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์

เศรษฐกิจ
การวิจัยเชิงกลยุทธ์
และเชิงนโยบาย
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7. Cluster“การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ”

การวิจัยพื้นฐานและต้นน้ า

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า

การเสริมสร้างและ
สนับสนุน

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
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ข้อมูลด้านคุณภาพ
(quality data)

ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย

(safety data)

ข้อมูลด้าน
ประสิทธิภาพ 

(efficacy data)

การขึ้นทะเบียน อย.

- การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
- กรรมวิธีการผลิต
- การควบคุมคุณภาพระหว่าง

การผลิต
- การควบคุมภาพผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูป
- การตรวจอื่นๆ

- Long term use
- Acute toxicity test
- Subchronic or chronic 

toxcity test
- Clinical trial

- Traditional use
- Scientific evidence



การส่งข้อเสนอการวิจัย

เสนอผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) 

www.nrms.go.th
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 นี้เท่านั้น



www.arda.or.th

02-579-7435

ขา้ว  1304 ,1305

ปาลม์น ้ามนั 3209

สตัวเ์ศรษฐกิจ 3206

พืชสวน/พืชไร่ 3209

อาหาร 1307 , 1309

สมุนไพร 3207

การบริหารจดัการน ้า 1302


