
 

 
 
 
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ข้าวโพด  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 สําน ักงานพัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจ ัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเน้นการสนับสนุนท ุนวิจ ัยที ่จะก่อให ้เก ิดป ระโยชน์เพิ ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน ยุทธศาสตร์ที ่ 1 (S1) การพัฒนา
เศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P2 (S1) พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) ในด้านเกษตร
และอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ แผนงานย่อย N3 (S1P2) 
พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วง
โซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย สามารถใช้
ประโยชน์เป็นพืชอาหาร และมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนในอนาคตอีกด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเป็น
พืชเศรษฐกิจของประเทศไทยผลผลิตร้อยละ 95 ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เพื ่อการบริโภค
ภายในประเทศและการส่งออกคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี ปัจจุบันการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ของประเทศไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ  กล่าวคือ ผลิตได้เพียงปีละ 4-5 ล้านตันต่อปีใน
ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ 6-8 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวตามปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำ
ให้ประเทศไทยต้องนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวสาลีจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทดแทน เพื่อให้เพียงพอกับ
ความต้องใช้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ปัจุบันเกษตรกรมีการปลูกข้าวโพดมากขึ้น แต่ก็ยังประสบปัญหาต่างๆ
ในกระบวนการผลิต เช่น ผลผลิตต่อไร่ต่ำ พื้นที่ในการเพาะปลูกไม่เหมาะสม สายพันธุ์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสมและ
สามารถเจิญเติบโตได้ในลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ต้นทุนการผลิตสูง  เทคโนโลยีในการผลิตไม่เหมาะสมในแต่
ละพื้นที่ เกษตรกรไม่มีความรู้ในการจัดการที่เหมาะสม งานวิจัยในการปรับปรุงพันธุ์และบุคลากรในการพัฒนา
งานวิจัยยังอยู่ในวงแคบ การจัดการกระบวนการผลิตส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทำให้เกษตรกรหรือ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สวก. จึงกำหนดโจทย์
วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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กรอบงานวิจัยที่ 1 การยกระดับคุณภาพการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตและพฒันาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ทีส่อดคล้องกับความต้องการของ  ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมข้าวโพดทั้ง 
ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

กรอบงานวิจัยที่ 2 การสร้างและพัฒนาบุคลากรในระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กรอบงานวิจัยที่ 3 การศึกษาผลกระทบจากนโยบายมาตรการ กฎหมาย ระเบียบ และการวิจัย

ข้อมูลผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ต่อระบบการผลิตข้าวโพด 

  นักวิจัยและผู ้สนใจที ่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2566 จาก สวก. 
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ Selected Topic ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 
2565 รายละเอียดตามประกาศนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงาน P2 
 

(S1) พัฒ นาระบบ เศรษฐกิจชี วภาพ  เศรษฐกิจหมุน เวียน  เศรษฐกิจสี เขี ยว  
(Bio-Circular-Green Economy : BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้ เป็นระบบ
เศรษฐกิจมูลค่าสูงมีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ 

เป้าหมาย O3 P2 มูลค่าเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศที่เป็น
ความมั่นคงด้านอาหาร หรือการส่งออกหลักของประเทศเพิ่มขึ้น โดยการใช้ผลงานวิจัย  
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG 

Key Results 
 
Key Results 
 
 

หลัก KR5 P2: มูลค่าเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักที่เป็นความ
มั่นคงด้านอาหาร หรือการส่งออกหลักของประเทศ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) 
รอง KR4 P2 สัดส่วนมลูค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงหรืออาหารแปรรูปมูลค่าสูงต่อ
มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปหรืออาหารแปรรูป (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10) 

 
 
 
 
 

แผนงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2566 

แผนงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
หลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลคา่และรายได้ของประเทศ 



 - ๔ - 

 
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 
 สวก. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยตามประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของ
ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน ์และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยโดยตรง 
2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย 

ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี ้
1) มีประเด็นวิจัยสอดคล้องกับเป้าหมาย (Objectives) และผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) และ 

กรอบการวิจัยตามประกาศ  
2) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และไม่จำเป็นต้องมีหลายข้อ 
3) คณะผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
4) ข้อเสนอโครงการจะต้องมีงบประมาณที่เหมาะสม และระบุขอบเขตของแผนการดำเนินงานที่

ชัดเจน ระยะเวลา 1 ปี 
5) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่

เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
6) ข้อเสนอโครงการควรมีการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐและ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ เพื่อเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป 
7) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการ
ดำเนินงานระหว่างงานเดิม และงานใหม่และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิม
ให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยมาดำเนินการวิจัยต่อยอด  หาก สวก.ตรวจพบว่า 
ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัยมาแล้ว สวก.ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

8) กรณีโครงการวิจัยเป็นการดำเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุน
ดังกล่าวโดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานนั้นๆ 

9) กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมใบรับรองการ
อนุมัติให้ดำเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย ของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักวิจัยมีการดำเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อ
พันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

10) กรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550 

11) กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

12) หัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน 

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 
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3. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังน้ี 
1) มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง 
2) มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ 
3) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัย

ที่ขอรับทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดำเนินการวิจัย
ได้สำเร็จ 

4) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดำเนินการ
วิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ 

5) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี อธิการบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐที่ผู้อำนวยการ
แผนงานสังกัดอยู่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบ
และรับรอง 

6) เป็นผู้มีจรยิธรรมตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
1) สวก. จะพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางที่  สวก. กำหนด โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและ

คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 
2) สวก. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบสถานะการรับ

ทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย  
3) สวก. จะให้ความสำคัญกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลัก

ฐานรองรับ 
4) สวก. ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกัน ทั้งนี้ หากข้อเสนอ

การวิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้ 

5. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
 ท่านที่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน 
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information 
System : NRIIS) ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยและหนังสือนําส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS 
Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดเอกสารแบบข้อเสนอโครงการท่านสามารถดาวน์โหลด
แบ บ ฟ อร์ ม ขอ ง  ส วก . แ ล ะ เอ กส ารที่ เกี่ ย วข้ อ ง  ได้ ที่  QR code ด้ าน ล่ า ง  ห รื อ ผ่ าน ท าง เว็ บ ไซ ด์  
http://www.arda.or.th/research-fund02.php โดยระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 
20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา 

 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
http://www.arda.or.th/research-fund02.php 

http://www.arda.or.th/research-fund02.php
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6. การแจ้งผลการพิจารณา 
การจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จะแจ้งสถานะ

โครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่านระบบ ARDA EPMS 
 
   ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}                  
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
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         สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P2 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ แผนงานย่อย N3 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
		ข้าวโพดเลียงสัตว์เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย สามารถใช้ประโยชน์เป็นพืชอาหาร และมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนในอนาคตอีกด้วย ข้าวโพ...
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