
ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์



สกสว. ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินงวด 3 (10%) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66

นักวิจัยจัดท าเล่ม
รายงานฉบับสมบรูณ์

ส่งมายัง กวป.

กวป. ด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และ

ด าเนินการปิดโครงการใน
ระบบ NRIIS

กองคลัง สรุปการใช้จ่ายเงนิ 
และคืนเงินคงเหลือ ไปยัง 

สกสว. 

สกสว. ด าเนินการโอน
เงินงวดที่ 3 (10%) 
มายังกรมปศุสัตว์
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ก าหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นักวิจัย กรอกข้อมูลผลผลิตและการใช้
จ่ายงบประมาณจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์

รายงานฉบับสมบรูณ์ (ฉบับไม่ผ่าน
กรรมการ) ในระบบ NRIIS

กวป. แจ้งก าหนดการ
รายงานผลผลิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้นักวิจัยทราบ

6
กวป. จัดท าเล่มรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ภาพรวม 
จัดส่ง สกสว.

7



โครงการวิจัยของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย หน่วยงาน ชื่อหัวหน้าโครงการ ลักษณะโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

1
การใช้กากกาแฟและกากใบชาท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เพ่ือลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะในระบบการผลิตสุกร

สอส. นายวราพงษ์ เสนะวีระกุล ต่อเนื่องไปปี 2566 617,200 

1.1 การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากกากใบชาเป็นสารเสริมในอาหารสุกร สอส. นายวราพงษ์ เสนะวีระกุล ต่อเนื่องไปปี 2566 617,200 

2 วิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตถั่วอัลฟัลฟาพันธุ์นีโอทาชิวากาบาในประเทศไทย สอส. นายเกียรติศักดิ์ กล่่าเอม ต่อเนื่องไปปี 2566 743,600 

2.1
ผลของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะถั่วอัลฟัลฟาพันธุ์นโีอทา
ชิวากาบา

สอส. นายชัยกระมล ค่าเมือง ต่อเนื่องไปปี 2566 438,600 

2.2
ผลของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธ์ุของถั่วอัลฟัลฟาพันธ์ุนี
โอทาชิวากาบา

สอส. น.ส.ไพริน ทองไกร ต่อเนื่องไปปี 2566 305,000 

3
ความต้องการโปรตีน พลังงาน แคลเซียม และฟอสฟอรัสของแพะเนื้อพันธุ์ กปศ.3 ของกรมปศุสัตว:์ 
ระยะขุน

สอส. น.ส.เกศกนก บุญรอด ต่อเนื่องไปปี 2566 189,200 

3.1
ความต้องการโปรตีน พลังงาน แคลเซียม และฟอสฟอรัสของแพะเนื้อพันธุ์ กปศ.3 ของกรมปศุสัตว:์ 
ระยะขุน เพศผู้ตอน

สอส. นายสุนทร รอดด้วง ต่อเนื่องไปปี 2566 189,200 



ล าดับ ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย หน่วยงาน ชื่อหัวหน้าโครงการ ลักษณะโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

4 การพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ต้นแบบของแพะพันธุ์ “แดงสุราษฎร์" สพพ. นายถาวร ถมมาลี ต่อเนื่องไปปี 2566 1,726,000

5 คุณภาพซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการขุนโคลูกผสม (F1) จากแม่โคนม สพพ. นายวิชัย  ทิพยว์งค์ ต่อเนื่องไปปี 2566 397,900

6 การพัฒนาพันธ์ุและใช้ประโยชน์ไก่ด่านครไทย สพพ. นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ ต่อเนื่องไปปี 2566 1,324,300

7
การจ่าแนกสายพันธ์ุไก่พื้นเมืองไทยโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ
ไมโครแซทเทลไลท์

สพพ. นางวโรชา จ่าปารัตน์ ต่อเนื่องไปปี 2566 1,729,200

8 ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแพะพันธุ์ “แดงสุราษฎร์” สทป. นายชาญยุทธ กาพล ต่อเนื่องไปปี 2566 129,400

9
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ่าเพาะต่ออินเตอเฟรอนแกมมาของโคและโปรตีนที่เป็น
แอนติเจนของเชื้อ Mycobacterium bovis (M. bovis) ชนิด CFP-10 และ ESAT-6 เพ่ือใช้
พัฒนาชุดตรวจโรควัณโรคโคชนิด immunosensor

สสช. นายกรีสัลย์ พรรคทองสุข ต่อเนื่องไปปี 2566 856,300

10 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ่าเพาะต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย สสช. นางกิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย ต่อเนื่องไปปี 2566 1,034,000

โครงการวิจัยของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ล าดับ ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย หน่วยงาน ชื่อหัวหน้าโครงการ ลักษณะโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

11
ประสิทธิภาพของการใช้พ่อพันธุ์ปากช่อง 5 เพ่ือผลิตสุกรขุนในระบบการเลี้ยงสุกรขุนท่ัวไป และ
ระบบการเลี้ยงหมูหลุม

สพพ. นายกมล ฉวีวรรณ เสร็จส้ินในปี 465,700 

11.1
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสุกรขุนท่ีเกิดจากพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตว์ในสภาพการเล้ียงสุกร
ชีวภาพในฟาร์มเกษตรกร

สพพ. น.ส. สุลิตา แพรอัตร์ เสร็จส้ินในปี 465,700 

12 การสร้างพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธ์ุตากชั้นเลิศของกรมปศุสัตว์ สพพ. นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม เสร็จส้ินในปี 653,200 

12.1 การทดสอบลูกของพ่อโคพันธุ์ตากจากการวิเคราะห์ระหว่างฝูงของหลายลักษณะโดยใช้เทคนิค BLUP สพพ. นายช่านาญ บุญมี เสร็จส้ินในปี 653,200 

13 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเพ่ิมการผลิตและการตลาดในระบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต สพพ.
นายวิรัลพัชร 

อวิรุทธพาณิชย์
เสร็จส้ินในปี 1,700,000 

14
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารหยาบคุณภาพ
ดีเลี้ยงโครีดนม

สอส. นายวิทยา สุมามาลย์ เสร็จสิ้นในปี 250,000 

โครงการวิจัยของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ล าดับ ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย หน่วยงาน ชื่อหัวหน้าโครงการ ลักษณะโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

15
ความชุกชุม ความหลากหลายตามฤดูกาล และบทบาทของริ้นในการน่าโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
ประเทศไทย

สสช. นายกิตติชัย อุ่นจิต เสร็จส้ินในปี 2,870,400

16 การผลิตโปรตีนลูกผสม Sao ส่าหรับผลิตวัคซีนต้นแบบของเชื้อ Streptococcus suis สสช. อภัสรา วรราช เสร็จสิ้นในปี 1,424,100

17
การทดสอบความใช้ได้ของชุดทดสอบท่ีผลิตได้เองจากการใช้โปรตีนลูกผสม envelope และ 
nucleoprotein ท่ีแสดงออกโดย baculovirus expression system กับชุดทดสอบทางการค้า
จ่านวน 3 ยี่ห้อเพื่อการตรวจโรค PRRS

สสช. นายเจษฎา รัตโณภาส เสร็จส้ินในปี 1,162,500

18
การพัฒนาชุดตรวจสอบ และการส่ารวจและเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการเชิงรุกของโรคติดเชื้อไวรัส
ในระบบทางเดินหายใจโค

สสช นายฐปณัฐ สงคสุภา เสร็จส้ินในปี 3,057,000

โครงการวิจัยของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)

ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้ท างานวิจัย (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)



1. บทสรุปผู้บริหาร
2. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
3. กิตติกรรมประกาศ
4. สารบัญ
5. สารบัญภาพ
6. สารบัญตาราง

หัวข้อรายงานฉบับสมบูรณ์

7. บทที่ 1 บทน า
8. บทที่ 2 วิธีการด าเนินงาน
9. บทที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
10. บทที่ 4 ผลการศึกษา
11. บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผล
12. เอกสารอ้างอิง
13. ภาคผนวก



บทที่ 1 บทน า

1. วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ .............................................................................

พันธกิจ   .............................................................................

2. ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน (โปรดเลือกเฉพาะยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน)
❑ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง

เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก
❑ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

คนไทยในอนาคต มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะท่ีจ่าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และมีคุณธรรม
❑ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้่าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก่าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
❑ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน
❑ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”



3. วงเงินงบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม ........................... บาท

4. รายละเอียดโครงการ .....................................................................................................................................................................................................................
ที่มาและความส าคัญ/หลักการและเหตุผล

........................................................................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงคข์องแผนงาน

1) ....................................................................................................................................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................................................................................................................................

ขอบเขตการศึกษา
........................................................................................................................................................................................................................................................

นิยามศัพท์
.........................................................................................................................................................................................................................................................

บทที่ 1 บทน า (ต่อ)



บทที่ 2 วิธีการด าเนินงาน

2.1 ระเบียบวิธีการวิจัย
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 

2.3 ผลการด าเนินงานของโครงการ
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
2.4 การปรับแผนงบประมาณระหว่างปี
❑ ไม่มี    ❑ มี  ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่..........…………. (โปรดแสดงหลักฐานในภาคผนวก)
❑ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โปรดอธิบายการเปลี่ยนแปลง.......................................................................................................................................................................
❑ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์/ผลผลิต โปรดอธิบายการเปลี่ยนแปลง.........................................................................................................................................................

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน วันที่เบิกจ่าย หมายเหตุ



บทที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิดของการด าเนินงานวิจัย
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

บทที่ 4 ผลการศึกษา

4.1 ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

4.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงตามที่ระบไุว้ในค ารับรองฯ (Output)
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................



บทที่ 4 ผลการศึกษา

โครงการที่ได้รับ

อนุมัติ
ผลผลิตตามค ารับรอง จ านวน หน่วยนับ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จ านวน หน่วยนับ

รายละเอียดผลิต 

(พร้อมแนบหลักฐาน)
เชิงคุณภาพ

โครงการ .............. 1. องค์ความรู้ 1 เรื่อง 1. องค์ความรู้ 1 เรื่อง เรื่อง.......................................
2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์

2.1 ระดับภาคสนาม 2 ต้นแบบ 2.1 ระดับภาคสนาม 2 ต้นแบบ ต้นแบบ..................................
2.2 ระดับ

ห้องปฏิบัติการ

1 ต้นแบบ 2.2 ระดับห้องปฏิบัติการ 1 ต้นแบบ



สรุปภาพรวมผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับค ารับรองฯ

ผลผลิตรวมตามค ารับรอง จ านวน หน่วยนับ ผลผลิตรวมที่เกิดขึ้นจริง จ านวน หน่วยนับ
1. องค์ความรู้ เรื่อง 1. องค์ความรู้ เรื่อง
2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์

2.1 ระดับภาคสนาม ต้นแบบ 2.1 ระดับภาคสนาม ต้นแบบ
2.2 ระดับห้องปฏิบัติการ ต้นแบบ 2.2 ระดับห้องปฏิบัติการ ต้นแบบ

4.3 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Outcome)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

บทที่ 4 ผลการศึกษา (ต่อ)

4.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง (Impact)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...



4.5 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วิธีการ/กระบวนการผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดแนบหลักฐานเชิงประจักษ์การน าผลงานไปใช้ประโยชน)์
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

บทที่ 4 ผลการศึกษา (ต่อ)

- ด้านนโยบาย โดยใคร ....................................................................................................................................................................................................................
อย่างไร ...........................................................................................................................................................................................................................................
- ด้านสังคม โดยใคร .......................................................................................................................................................................................................................
อย่างไร ...........................................................................................................................................................................................................................................

- ด้านเศรษฐกิจ โดยใคร  .................................................................................................................................................................................................................

อย่างไร ...........................................................................................................................................................................................................................................

- ด้านวิชาการ โดยใคร  ..................................................................................................................................................................................................................
อย่างไร ...........................................................................................................................................................................................................................................



บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผล

5.1 สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
อภิปรายผล
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2 ข้อเสนอแนะต่อผูเ้กี่ยวข้องส าหรับการด าเนินงานในระยะต่อไป
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................



จบการน่าเสนอ
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