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ดูแลของ  

รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 

สวก. 



เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

ให้เป็นผู้น าด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร 
ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

เป้าหมาย 

“สวก. เป็นผู้น ำในกำรเสริมสร้ำงงำนวิจัย  

พัฒนำนักวิจัย และเป็นแหล่งควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร  

เพื่อควำมเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ  



1. แหล่งทุน 
- ภายใน หน่วยงาน  - ภายนอก หน่วยงาน 
  ระบบปกติ ของหน่วยงาน   วช. สวก. สกว. สวทช.
       ฯลฯ 

2. เป้าหมายของการให้ทุน 

สิ่งที่ต้องค ำนึงถึงก่อนกำรท ำข้อเสนอโครงกำรวิจยั 

3. นโยบาย 
     เรื่องที่จะท าตรงกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวง อย่างไร 





ใคร?? มีสิทธ์ิขอรับทุนจาก 

ผู้ประกอบการ / 

ภาคธุรกิจเอกชน 

นักวิจัย

หน่วยงาน 

ราชการ

สถาบัน 

การศึกษา

รัฐวิสาหกิจ  

องค์กรอื่นของรัฐ



สวก. อยากได้โครงการแบบไหน  ?? 
เป็นไปตามกรอบ/ขอบเขต ที่ สวก. ก าหนด 

เร่ืองส าคัญ/เร่งด่วน 

ไม่ซ  าซ้อน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายชดัเจน 

ท าได้จริง และ น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

งบประมาณเหมาะสม ตามแผนด าเนินงาน 

ได้รับการรบัรอง/อนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เช่น    - ได้รับการรับรองให้วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (กรณีใช้คนหรอืสัตว์ในการทดลอง) 
          - ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ (กรณีทีน่ักวิจยัมีการด าเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม - GMO) 
          - ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนรุักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 



Basic 
Research 

Applied 
Research 

Experimental 
Research 

Prototype 
Development 

Pilot Plant  
Development 

Utilization 

Development Research 

ระดับขั้นของงานวิจัยที่สวก.ให้การสนบัสนุนทุน 

Publication Patent Application Commercial 

ระดับ 1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research หรือ Pure Research) : ขั้นตอนการมุ่งแสวงหาความรูใ้หม่ในวิชาการ
สาขาวิชานั้นๆ เป็นส าคญั 
ระดับ 2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) : ขั้นตอนการน าความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย สนใจเรื่อง
ประโยชน์ใช้สอยที่ได้จากการวิจัย มากกว่าการสร้างความรู้ส าหรับศาสตร์สาขานั้นๆ โดยตรง  
ระดับ 3 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) : ขั้นตอนน าความรูท้ี่ประยุกต์ได้มาทดลอง โดยออกแบบ
การทดลองและทดลองเพื่อแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการทดลองในสภาพจริง เพื่อพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งหน่ึง ก่อนเผยแพร่ 
ระดับ 4 การพัฒนาต้นแบบ (Prototype Development) : ขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบงานวิจัยเพือ่สร้าง
ต้นแบบงานวิจัยเพื่อทดลอง/ท างานในสภาพเหมือนกับการใช้งานจริง โดยอาจท าให้สภาพจ าลองหรือขนาดตัวอย่าง 
** ระดบั 5 การพัฒนาโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant Development) : ขั้นตอนขยายระดับงานวิจัยจากงานวิจัย
ต้นแบบ สู่ระดับโรงงาน/อุตสาหกรรม เพื่อให้พร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  
ระดับ 6 การใช้ประโยชน์ (Utilization) : ขั้นตอนของการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง 



คุณภาพ 

เวลา งบประมาณ 

: ดีที่สุด 

: ต้องใช้ไม่เกิน
งบประมาณที่ได้รับ 

: ต้องส าเร็จทันการ
แก้ปัญหา หรือเสร็จ

ก่อนก าหนด 

ตอบสนองความ
ต้องการเชิงนโยบาย 
เชิงสาธารณะ และ/
หรือ เชิงพาณิชย์ 

สิ่งที่นักวิจัยต้องตระหนักในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 



แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 

Project title 

Objective 

Activity 

Budget 

***Output*** 

เขียนที่มาความส าคัญ 
แสดงถึงเหตุผลถงึความ
จ าเป็นว่าท าไมต้องท าให้

ชัดเจนใน 
หลักการและเหตุผล 

ท่านทราบหรือยัง ??  งานวิจัยที่ท านั้น สุดท้ายแล้วได้อะไรออกมา 

ตั้งชื่อโครงการ (ใคร)  
ท าอะไร ได้อะไร 

เขียนอธิบายวิธีการปฏิบัติแต่ละ 
ขั้นตอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละ 
ขั้นตอน ตามความเหมาะสม 



ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัย สวก. 

ขั้นตอน เพื่อด าเนินการ 
1.เสนอโครงการวิจัยผ่าน
ระบบ EPMS 

2.นักวิเคราะห์ตรวจสอบ/
วิเคราะห์ 

3.ผอ.ส านักสนับสนุนงานวจิัย 

4.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

5.คณะท างานพิจารณา
ข้อเสนอโครงการภายใน
ส านักงาน 

6.อนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการวิจัยฯ 

7.คณะกรรมการบริหาร สวก. 

1.ระบบช่วยบริหารการใหท้นุวิจัย 

2.ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์หาความส าคัญ ความสอดคล้อง
ของข้อเสนอโครงการ โอกาสความส าเร็จ การน าไปใช้ประโยชน์ ความ
คุ้มค่าและดูความซ้ าซ้อนกับงานเดิม เพื่อน าเสนอตามขั้นตอนฯ 

3.เพื่อพิจารณา ผลการวิเคราะห์และขอ้เสนอของนักวิเคราะห์ เพื่อเสนอ 
สวก. ด าเนินการต่อไป 

4.วิเคราะห์และให้ความเห็นด้านเทคนิคพร้อมช่วยตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนอีกครั้ง 

5.พิจารณาให้ความเห็นด้านเทคนิคด้านการใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่าใน
การใหท้นุ และตรวจสอบความซ้ าซ้อนอีกครั้ง 

6.พิจารณาความเหมาะสมโครงการวิจัย ความสอดคล้องกับแผนงานของ 
สวก. และดูผลกระทบ (Impact ) ของผลงานวิจัย 

7.รับทราบผลการด าเนินการและให้ความเห็นชอบในประเด็นที่ไม่ได้
มอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 



กรรมการพิจารณาโครงการ…อย่างไร 

1 

•ที่มาของโครงการ ความส าคัญ เหตุผลความ
จ าเป็น ท าไมต้องท า ท าอะไร จะได้อะไร 

2 

• ความสอดคล้อง ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม และสิ่งที่โครงการจะให้ 



กรรมการพิจารณาโครงการ…อย่างไร 

3 
•ศักยภาพของทีมวิจัย โอกาสส าเร็จ? 

4 

• วิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้หรือไม่ อย่างไร 

5 

• ผลงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางแค่ไหน 
กลุ่มผู้ใช้คือใคร อยู่ที่ไหน จะสื่อสารกันได้อย่างไร 



กรรมการพิจารณาโครงการ…อย่างไร 

6 
•ดูความซ้ าซ้อนกับงานเดิม 

7 
• ประเมินงบประมาณในแต่ละขั้นตอน 

โดยเทียบกับงานที่คล้ายกัน ดูความคุ้มค่า 



กรอบการ
สนับสนุนทุน

วิจัย 
ด้านการเกษตร

และอุตสาหกรรม
เกษตร  

ประจ าปี 2559 
(110 ล้านบาท) 

งบวจิยั 

มุง่เป้ำ  

ที่ สวก.

ได้รับจัดสรร

จำก วช. 
(ปี 2559) 

กำรบริหำรงำนทุนวิจัยของ สวก. 

กลุ่มเรื่อง งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ข้าว 120 

ปาล์มน้ ามัน  50 

สัตว์เศรษฐกิจ  20 

พืชสวน  50 

อาหารเพื่อ
ความมั่นคง 

 50 

สมุนไพร  50 

รวม 340 

งบวจิยั 

สวก. 



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 

การวิจัยเพ่ือแก้ไข 
ปัญหา 

เร่งด่วนของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 

การวิจัยเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

สถานการณ์ 
ในอนาคต (10 ปี) 

กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
ประจ าปี 2559 (110 ลบ.) 

1. การวิจยัและพัฒนาเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือก าหนด
นโยบายของรัฐบาล  

2. การวิจยัและพัฒนาเพื่อรองรับตลาดในภูมิภาคอาเซียน
และตลาดโลก 

3. การวิจยัและพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายของรฐับาล 

1. การวิจยัและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต 

2. การวิจยัและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย ์
3. การวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
4. การวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้างนวตักรรมการเกษตร 



ยุทธศาสตร์ การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 

1. การวิจัยและพฒันาเพื่อปรับปรุง แกไ้ข  
หรือก าหนดนโยบายของรัฐบาล 

• ได้ข้อมูลในการปรับปรุง หรือก าหนดกฎหมาย และกฎระเบียบให้
เอื้อต่อการค้าสินค้าเกษตร เช่น ปัญหาการกีดกันทางการค้า 
การเปิดการค้าเสรี การลุกล้ าการเลี้ยงกุ้งน้ าเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
เป็นต้น 

• ได้ข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น  
โรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก เป็นต้น 

วัตถุประสงค์   เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต และการ
ส่งออกสินค้าเกษตรโดยการใช้นโยบาย หรือกฎระเบียบของรัฐบาล
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 



2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับตลาดในภูมภิาคอาเซียน 
และตลาดโลก 

• ได้ข้อมูลโอกาส และผลกระทบของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในกลุ่ม
ประเทศ CLMV เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้านการตลาด 

• ได้ตลาดผลไม้ไทยแหล่งใหม่ที่มีศักยภาพในการรองรับผลผลิต 
• ได้ข้อมูลด้านการตลาดของสินค้าเกษตรในเชิงลึกทั้งในและ

ต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตรไทย กับ
ประเทศคู่ค้า รวมทั้งช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรใหม่ๆ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก 

ยุทธศาสตร์ การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 



3. การวิจัยและพัฒนาเพือ่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

• ได้พันธุ์ เทคโนโลยีหรือวิธีการท่ีสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
ต่อหน่วยการผลิต หรือทดแทนการน าเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ 

• ได้แหล่งวัตถุดิบใหม่ หรือวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ และอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ า 

• ได้แนวทางการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการหา
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งใหม่ 

• ได้วิธีการป้องกัน และแก้ปัญหาโรคส าคัญ โดยเน้น 
• โรคอุบัติใหม่ในสินค้าเกษตร 

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยพร้อมใช้ส าหรับน าเสนอต่อ
รัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 



ยุทธศาสตร์ การวิจัยเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในอนาคต (10 ป)ี 

1. การวิจัยและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต 

• การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้พันธุพ์ืช สัตว์ 
ประมง ที่ให้ผลผลิตสูง หรือทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้
รูปแบบ หรือวิธีการจัดการผลผลิตที่เหมาะสม ที่เกษตรกรสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ตั้งแต่วิธีการปลูก การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว และหลัง
การเก็บเกี่ยว ได้แหล่งพลังงานราคาถูกส าหรับใช้ในการผลติภาค
การเกษตร 

• การวิจัยเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณก์ารเกษตรเพื่อทดแทน 
แรงงาน ได้เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรต้นแบบ  
เพื่อรองรับระบบ Smart Farmer 

วัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของไทยให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศคู่ค้าได้ และเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ทัง้ในระดับ
เกษตรกร การใช้เครื่องจักรกล หรือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 



ยุทธศาสตร์ การวิจัยเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในอนาคต (10 ป)ี 

2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์ 

• การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อรองรับตลาดเฉพาะ ได้ 
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรปูที่ตรงตามความต้องการของตลาด 

วัตถุประสงค ์  เพื่อพฒันาผลิตภัณฑต์้นแบบที่มีมูลค่าสูง และมีศักยภาพใน
การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

• การวิจัยต่อยอด หรือการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน ์ 
มีช่องทางในการด าเนนิการทางธุรกิจ จากฐานความรู้ที่ได้จาก 
งานวิจัย สามารถน าไปถ่ายทอดเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ทางธรุกิจ 

วัตถุประสงค ์  เพื่อเกษตรกร วสิาหกิจชุมชุม หรอืผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึน้
จากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ กอ่ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

3. การวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างโอกาสทางธรุกิจ 



ยุทธศาสตร์ การวิจัยเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในอนาคต (10 ป)ี 

4. การวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมการเกษตร 

• ได้ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  
หรือผู้ประกอบการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ทางธรุกิจ 

วัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ สร้างความ
ต้องการใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค หรอืสร้างทางออกหรือทางเลอืก 
ในการพฒันาสินค้าเกษตร 

เป้าหมาย 
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็น

ผู้น าด้านการผลิต และการส่งออกสินค้าเกษตรในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก 



สวก. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยตามประกาศ และ
ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที ่เปน็

รูปธรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิง่แวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุ เป้าหมายใน
ระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมี

กลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะน าผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จาก

งานวิจัยโดยตรง 

แนวทางและขอบเขตการสนบัสนุนการวจิัย 
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