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ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ 
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ (S4) การพัฒนากําลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน โดยใช
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงาน  (P21) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา กําลังคนดานวิทยาศาสตร 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร และนวัตกร ท่ีมีทักษะสูง ใหมีจํานวนมากข้ึน 

แผนงานยอย  F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา กําลังคนดานวิทยาศาสตร 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร และนวัตกร ท่ีมีทักษะสูง ใหมีจํานวนมากข้ึน และตรงตามความ
ตองการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 

  แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมสูการเพ่ิมมูลคาเกษตรดวยนวัตกรรม 
๑. กลุมเรื่อง การใชประโยชนจากจุลินทรียดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 
แผนงานยอย F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา กําลังคนดานวิทยาศาสตร 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร และนวัตกร ท่ีมีทักษะสูง ใหมีจํานวนมากข้ึน และตรงตามความตองการของประเทศ 
โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 
 
แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมสูการเพ่ิมมูลคาเกษตรดวยนวัตกรรม 
กลุมเรื่อง การใชประโยชนจากจุลินทรียดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 

๑. เปาหมาย 
๑) สรางความเขมแข็งและยกระดับมูลคาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก โดยใชผลงานวิจัย องค

ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และองคกร
ชุมชน รายเดิมและรายใหม การพัฒนานวัตกรรมท่ีเปนกลไกหรือระบบท่ีสงเสริมและการสรางความเขมแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากท่ีใชไดจริง รวมกับหนวยงานภาครัฐ ทองถ่ินและเอกชนในพ้ืนท่ี และการสรางเครือขาย 

๒) สงเสริมการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางสภาพแวดลอมและ
กลไกท่ีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) ยกระดับการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานให
เปนหวงโซคุณคาท่ีมีการใชทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดการสรางอาชีพและกระจายรายไดสู
ชุมชนอยางท่ัวถึง 

๒. ผลผลิต 
องคความรู กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานการใชประโยชนจากจุลินทรียในการเกษตร

และอุตสาหกรรม สูการเพ่ิมมูลคาเกษตรดวยนวัตกรรม 
 
 



๒ 
 

 

๓. กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
๑) การศึกษาจุลินทรียในระบบชีวนิเวศนของพืช สัตว และมนุษย (microbiome) เพ่ือการใช

ประโยชนในในการฟนฟู รักษาสภาพดินและน้ํา การควบคุมโรคและแมลงในพืชเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจ ท้ังสัตวบกและสัตวน้ํา นําไปสูการใชประโยชนจุลินทรียเชิงองครวมในระบบเกษตรปลอดภัย 

๒) การใชประโยชนจุลินทรียในการฟนฟู รักษาสภาพดินและน้ําเพ่ือการเกษตรและการใชประโยชน
ของจุลินทรียในการควบคุมโรคและแมลงในพืชเศรษฐกิจ ในรูปแบบ Bio-fertilization, Bio-stimulation และ 
Biocontrol ตลอดจนกระบวนการพัฒนาชีวภัณฑเหลานี้เพ่ือนําไปสูการผลิตเชิงอุตสาหกรรม  

๓) การใชประโยชนจุลินทรียในการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ ท้ังสัตวบกและสัตวน้ํา ในกระบวนการเลี้ยง
สัตวเพ่ือลดการใชสารปฏิชีวนะ เชน การใชโพรไบโอติก การใชจุลินทรียรักษาคุณภาพน้ํา เปนตน 

๔) การใชประโยชนจุลินทรียในอุตสาหกรรมการผลิต เชน การผลิตสารชีวโมเลกุลท่ีเปนประโยชน
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

๔. ประเด็นมุงเนน 
๑) การวิจัยเก่ียวกับชีวนิเวศนของจุลินทรียในดิน การปรับปรุงชีวนิเวศนของดิน ผลของชีวนิเวศน

ของจุลินทรียในดินตอการเจริญของพืช ชีวนิเวศนของจุลินทรียในพืชและสัตวเศรษฐกิจ 
๒) การวิจัยและพัฒนาการผลิตปุยชีวภาพ สารกระตุนชีวภาพ สารควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

ชีวภาพโดยจุลินทรีย โดยเนนการประยุกตใช 
๓) การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสําหรับเกษตรกรรายยอย  
๔) การวิจัยและพัฒนาการขยายขนาดการผลิตเพ่ือสรางตนแบบสําหรับอุตสาหกรรม SME 
๕) การวิจัยและพัฒนาการใชโพรไบโอติกในสัตว พรีไบโอติกในสัตว จุลินทรียรักษาคุณภาพน้ํา  

จุลินทรียกําจัดของเสียจากการเลี้ยงสัตว ในการผลิตสัตว 
๖) การวิจัยและพัฒนาการผลิตชีวภัณฑทางการเกษตร กรดอินทรีย สารลดแรงตึงผิว สารอิมัลซิไฟเออร 

คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน 
ผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองเปนบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีสภาพเปนนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
๑) มีถ่ินพํานักถาวรในประเทศ และมีหลักฐานการทํางานม่ันคง 
๒) มีประสบการณ และศักยภาพในการดําเนินการวิจัย รวมถึงการบริหารการวิจัยและ/หรือ               

การบริหารจัดการ มีความรูความสามารถเปนอยางดีในวิทยาการดานใดดานหนึ่งเก่ียวกับการวิจัยในขอเสนอ  
การวิจัยท่ีขอรับทุน มีความพรอม และประสบการณในการวิจัยท่ีจะดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ 

๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดทันทีและตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน รวมท้ังสามารถ
ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพ 

๔) วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสงขอเสนอการวิจัย สําหรับนักวิจัยท่ีเปนหัวหนาแผนงาน/โครงการ            
ท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (โครงการอยูระหวางดําเนินการ) 
สามารถเสนอขอรับทุนในป ๒๕๖๖ รวมจํานวนโครงการระหวางป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ แลวไมเกิน ๓ โครงการ/แผนงาน 

๕) ตองไมเปนผูติดคางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS และไมเปนผูติดคางการสง
รายงานการวิจัยกับ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)/สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ระหวาง
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒  

๖) เปนผูมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
๗) กรณีอยูนอกเหนือจากคุณสมบัติดังกลาวขางตนใหอยูในดุลพินิจของ วช.  

 



๓ 
 

 

 

เง่ือนไขการรับขอเสนอการวิจัยและนวัตกรรม  
ขอเสนอการวิจัยตองมีลักษณะครบถวนทุกขอ ดังตอไปนี้ 
๑) มีประเด็น/กลุมเรื่อง ตามกรอบการวิจัยท่ี วช. ประกาศ  
๒) มีลักษณะเปนโครงการเดี่ยว หรือแผนงานวิจัย 

ในกรณีเปนแผนงานวจิัย ตองประกอบดวย 
๒.๑) มีโครงการวิจัยยอยอยางนอย ๒ โครงการ และไมเกิน ๖ โครงการ ท่ีสามารถดําเนินการ

วิจยัในปแรกท่ีเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัและนวัตกรรม  
๒.๒) ชื่อโครงการวิจัยยอย โปรดระบุรายละเอียดตาง ๆ ใหชัดเจน หรือเปนแนวคิดในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสุดทายของแผนงานวิจัย  
๒.๓) รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดผลไดจริง  

๓) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหวางหนวยงาน หรือมีการ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงและนําไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน  

๔) งบประมาณท่ีเสนอขอตองมีรายละเอียดคาใชจายท่ีชัดเจน และเหมาะสมกับการดําเนินงานวิจัย  
โดยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง/แนวทางและหลักเกณฑฯ ท่ี วช. กําหนด  

๕) ขอเสนอการวิจัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอเสนอการวิจัยนี้ ตองไมอยูในขอเสนอการวิจัยท่ีไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหลงทุนวิจัยอ่ืน กรณีมีการตอยอดจากงานวิจัยเดิมตองแสดงขอบเขต   
การดําเนินงานระหวางงานเดิมและงานใหม และตองมีหนังสือยินยอมจากหนวยงานเจาของผลงานเดิม              
ใหนักวิจัยนําทรัพยสินทางปญญาจากการวิจัย มาดําเนินการวิจัยตอยอด หากตรวจพบวาขอเสนอการวิจัย
ดังกลาวไดรับทุนซํ้าซอนหรือมีการดําเนินการวิจัยมาแลว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย
และนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

๖) กรณีโครงการวิจัยท่ีเปนการดําเนินงานในลักษณะการวิจัยรวม (Co-funding) ซ่ึงไดรับ                     
การสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง จากหนวยงานอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกลาว 
โดยระบุงบประมาณในแตละรายการในขอเสนอการวิจัย พรอมท้ังแสดงหนังสือรับรองจาก หนวยงานนั้น ๆ  

๗) วช. ถือวาขอเสนอการวิจัยท่ีเสนอมานั้น ผานความเห็นชอบจากผูอํานวยการแผนงาน และ
หัวหนาโครงการวิจัยยอย รวมท้ังผูรวมวิจัย และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตนสังกัดของผูอํานวยการ
แผนงาน ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของ
ภาคเอกชนเรียบรอยแลว หากมีการรองเรียนเก่ียวกับขอเสนอการวิจัยดังกลาว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม  

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลาไมเกิน ๑๒ เดือน (กรณีเปนแผนงาน/โครงการ ท่ีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา ๑ ป            

ใหถือเปนปแรก) 
 

สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน 
ขอมูลดานวิชาการ ฝายพัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตร 

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๑ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
   โทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ ๔๐๔, ๔๖๑ 
   มือถือ ๐๖๑ ๔๒๓ ๕๒๖๐ 
   ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส agri.research@nrct.go.th 
   ผูรับผิดชอบ/ผูประสาน กลุมเรื่อง การใชประโยชนจากจุลินทรียดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 
   ๑) นางสาววรรณธิรา รณะบุตร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
   ๒) นางสาวอัญชลี วิชุมา  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  


