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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร 
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา  

และค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. 

............................................................ 
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

1. การสร้างงานวิจัยเชิงรุกโดยเน้นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย 
สวก. ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร  จากเดิมที่

เป็นการให้ทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เป็น การให้การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
การเกษตรที่มีความครอบคลุมท้ังงานวิจัยการเกษตรในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย ตามสัดส่วน
การจัดสรรงบประมาณทีเ่หมาะสม คือ 60 : 30 : 10 และมีการแบ่งประเภทโครงการวิจัยจากเดิม 4 ระดับ เป็น 
6 ระดับ โดย 2 ระดับที่เพ่ิมขึ้น คือ ระดับการวิจัยเพ่ือขยายผล (Pilot Plant) และ ระดับการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
และได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนตามประเภทการให้ทุน รวมถึงมีการก าหนด
กิจกรรมเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทุนวิจัย ดังนี้  

1.1 ก าหนดขอบเขตการให้ทุนวิจัย ตลอดจนกรอบและทิศทางการวิจัยที่ สวก. จะให้ทุนอย่างชัดเจน
และครอบคลุมสาขางานวิจัยการเกษตร 

1.2 ก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมรองรับตามแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มีคุณภาพต่อการพัฒนางานวิจัยของประเทศต่อไป 

1.3 การปรับเปลี่ยนอ านาจการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย และปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

1.4 พัฒนาระบบงานบริหารจัดการทุนวิจัย (ระบบ EPMS) ในส่วนของทุนโครงการวิจัย ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานในปีงบประมาณ 2556 ท าให้นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ
ดังกล่าวซึ่งท าให้กระบวนการท างานมีความเป็นระบบ สะดวก และง่ายขึ้น  

จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้การอนุมัติทุนวิจัยมีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น 
และได้โครงการวิจัยที่ตรงตามความต้องการและมีศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับการอนุมัติสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 
จาก สวก. เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
การก าหนดทิศทาง การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อภาคการเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะ
น าไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศต่อไป  

2. การพัฒนาและสรา้งความร่วมมือกับเครอืข่ายองคก์รบริหารงานวิจัยแห่งชาต ิ(คอบช.)  
สวก. ได้รับความไว้วางใจจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วย

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์กรมหาชน) หรือ สวก., ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.), ส านักงานคณะกรรมการนโนยายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้บริหารจัดการโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าในหลายกลุ่มเรื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2555 สวก. ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการในกลุ่มเรื่องข้าว 
ภายใต้งบประมาณ 228 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2556 สวก. ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการใน 4 กลุ่มเรื่อง 
ได้แก่ กลุ่มเรื่องข้าว จ านวน 190 ล้านบาท, กลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามัน จ านวน 85.50 ล้านบาท, กลุ่มเรื่องอาหารและ
ความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ จ านวน 85.50 ล้านบาท, และกลุ่มเรื่องการวิจัยของชาติด้านพ้ืนที่สูง จ านวน 
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28.50 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณ 389.50 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2557 สวก. ได้รับมอบหมายให้
บริหารจัดการใน 4 กลุ่มเรื่องเช่นกัน ได้แก่ กลุ่มเรื่องข้าวเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม จ านวน 190 ล้านบาท 
กลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามันเพื่อเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต จ านวน 76 ล้านบาท กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย จ านวน 
66.50 ล้านบาท กลุ่มเรื่องอาหารเพ่ือความมั่นคง จ านวน 47.50 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณ 380 ล้านบาท 

3. การพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายโดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด 
สวก. ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนานักวิจัย จากเดิมที่เป็นการสนับสนุนทุน

ศึกษาต่อในระยะยาว คือ ทุนการศึกษาระดับปริญญา ทั้ง ตรี-โท-เอก โท-เอก และ เอก เป็นการเน้นการสนับสนุน
ทุนในระยะสั้น คือ ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของกรม ซึ่งจะใช้งบประมาณ
และระยะเวลาในการพัฒนาน้อยกว่าและยังสามารถพัฒนาบุคลากรได้จ านวนมากและสามารถน าความรูท้ีไ่ดม้า
พัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ยังคงมีทุนทุนระดับปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
(ในประเทศและต่างประเทศ) และทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและครอบคลุม
ถึงนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ (สิ้นสุดในปีงบประมาณ 2556) อีกทั้งมีการจัดฝึกอบรมโดย 
สวก. เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากรวิจัย ซึ่ง สวก. ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรวิจัย
ที่มีความต้องการรับทุนและมีศักยภาพในการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จากการเปลี่ยนแปลงในเชงิพัฒนาดังกลา่ว ส่งผลให้การอนุมติสนับสนุนทุนพัฒนาบคุลากรทกุประเภท 
ส าเร็จตามเป้าก่อนสิ้นปีงบประมาณ และจากการจดัฝึกอบรมโดย สวก. ได้มกีารการสรุปผลการประเมินความรู้
ผู้เข้าฝึกอบรมแลว้ พบว่าดขีึน้ได้มากกว่าร้อยละ 80 

4. การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่าย 
สวก. ได้พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัยเพ่ือรองรองรับการใช้งานของ

นักวิชาการและนักวิจัย รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรในลักษณะที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเพ่ือประโยชน์
ในสาธารณะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกร ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สวก. ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส านักงานใหม่ให้สอดคล้องกับพันธกิจในการด าเนินงานและยุทธศาสตร์

การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้ง สวก. รวมทั้งได้ทบทวนขีดสมรรถนะของบุคลากร สวก. และปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ส าหรับ
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และโปร่งใส เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของส านักงาน อีกทั้งได้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาการท างานขององค์กร สวก. ให้เกิดความคล่องตัว 
และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร 

สวก. ได้มีการก าหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปีงบประมาณ และได้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร สวก. เป็นประจ า
ทุกไตรมาส เพื่อเฝ้าระวังและก าหนดมาตรการส าหรับความเสี่ยงที่มีอยู่และอาจเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อได้มีการพิจารณา 
ทบทวน และวิเคราะห์แล้ว พบว่าการด าเนินงานของ สวก. โดยภาพรวมไม่มีความเสี่ยงที่เป็นนัยส าคัญ แต่ สวก. ได้
มีการติดตามเป็นระบบอย่างสม่ าเสมอ และมีสิ่งที่ต้องพึงระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่อาจไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรและวงการการเกษตร และอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ส าคัญที่
คือ ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิไม่ช าระรายได้ตามก าหนด ซึ่ง สวก. จะด าเนินการติดตามอย่างเป็น
ระบบอย่างสม่ าเสมอต่อไป 
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ผลการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลักทีผ่่านมา 
สวก. ไดถ้ือปฏิบตัิงานตามภารกิจหลกั/พันธกิจหลักขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ โดยผลการปฏิบตัิงาน

ตามภารกิจหลกั สรุปไดด้ังนี้ 

ภารกิจหลกั / พันธกิจหลกั ผลการปฏิบตัิงาน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร   สวก. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยการเกษตรไปแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่ก่อตั้งจนถึง
ปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) รวม 238 โครงการ เป็นเงิน 1,290. 11 
ล้านบาท  
  เกิดทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 136 ชิ้น ประกอบด้วย  

- สิทธบิัตร 57 ชิน้ (ในประเทศ 46 ชิ้น ตา่งประเทศ 11 ชิ้น)     
- อนุสทิธิบตัร 21 ชิ้น  
- ความลบัทางการค้า 6 ชิน้  
- เครื่องหมายทางการค้า 1 ชิ้น  
- ลิขสิทธิ์ 46 ชิน้   
- คุ้มครองพันธุ์พืช 5 ชิ้น 

  มีการขยายผลโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิจากผลงานวิจัย จ านวน 17 โครงการ  
 มีการขยายผลโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและสาธารณะ 
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป จ านวน 17 โครงการ 
  เกิดรายได้จากสิทธิประโยชน์ในผลงานวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุนรวม
จ านวน 49.63 ล้านบาท แบ่งเป็น (รายได้ระหว่างโครงการ จ านวน 29.84 
ล้านบาท รายได้จากโครงการขยายผล จ านวน 5.42 ล้านบาท และรายได้
จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จ านวน 14.37 ล้านบาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2556) นอกจากนี้ยังมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะอีกจ านวนหนึ่ง 
  สวก. ได้สร้างและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดยเกิดโครงการวิจัยที่พัฒนา
จากความร่วมมือเหล่านั้นจ านวน 60 โครงการ (หน่วยงานในประเทศจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 โครงการ จาก
สถาบันการศึกษา 6 โครงการ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 3 โครงการ จากกระทรวงพาณิชย์ 1 โครงการ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  2 โครงการ หน่วยงานอื่นๆ 4 โครงการ และ
หน่วยงานต่างประเทศ 27 โครงการ) 
  ได้รับมอบหมาย ให้บริหารจัดการงบประมาณการวิจัยมุ่งเป้า ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจัจจุบัน รวม 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มเรื่องข้าว 
กลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามัน กลุ่มเรื่องการวิจัยของชาติด้านพ้ืนที่สูง กลุ่มเรื่องอาหาร
เพ่ือความมั่นคง และกลุ่มเรื่องสมุนไพร โดยได้อนุมัติสนับสนุนทุนโครงการวิจัย
ตามกลุ่มเรื่องดังกล่าวแล้ว ทั้งสิ้น 256 โครงการ  
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ภารกิจหลกั / พันธกิจหลกั ผลการปฏิบตัิงาน 

2. ส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 

  ทุนศึกษาต่อระดับปริญญา จ านวน 203 ทุน  
  ทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจัย ณ ต่างประเทศ จ านวน 103 ทุน  
  ฝึกอบรม 61 โครงการ  

3. ส่งเสรมิสนับสนุนการวิจยั พัฒนา 
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
วิจัยการเกษตร 

  สวก. ได้จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตรและน าขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ สวก. จ านวน 8 ฐาน ประกอบด้วย ฐานข้อมูลรายสินค้า 
จ านวน 6 ฐาน (ฐานข้อมูลไหม ฐานข้อมูลล าไย ฐานข้อมูลกล้วยไม้ 
ฐานข้อมูลข้าว ฐานข้อมูลยางพารา ฐานข้อมูลมันส าปะหลัง ) ฐานข้อมูล
รายภาค จ านวน 2 ฐาน (ฐานข้อมูลภาคเหนือ และ ฐานข้อมูลภาคใต้ ) 
และได้ท าการปรับปรุงฐานข้อมูล (update) ให้เป็นปัจจุบัน 
  ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยการเกษตร ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้ง่ายและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ (EZ-Knowledge) 
  ร่วมพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) และได้ส่งเจ้าหน้าที่
ของ สวก. ไปร่วมทดสอบการใช้งานระบบ ซึ่งอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ
โปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
  โครงการ E-Library โดยโครงการดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับ
หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานต่างๆ รวม 14 หน่วยงาน 
(9 กรมใน กษ. ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริม
การเกษตร และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ
หน่วยงานอื่นๆ  5 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ห้องสมุด ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล IRRI) รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเกษตรระดับโลก
กว่า 35 ฐาน 

 
ค าอธบิายภาพรวมการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 

สวก. ได้มีการปรับในส่วนของกิจกรรมการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และ
ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 มาแล้วครบ 3 ไตรมาส (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 
30 มิถุนายน 2557) จึงขอรายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย 

พันธกิจหลัก 
แผนทั้งป ี

(I) 
แผนไตรมาสที่ 1-3 
(ยอดสะสม) (J) 

ผลไตรมาสที่ 1-3 
(ยอดสะสม) (K) 

ร้อยละ
เทียบ 
(K)/(I) 

ร้อยละ
เทียบ 

(K)/(J) 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
การเกษตร 

180,000,000 บาท 
 

162,000,000 บาท 
 

146,650,267 บาท 
(จ านวน 46 โครงการ) 

81.47 
 

90.52 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายโดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ลักษณะต่อยอด 

พันธกิจหลัก 
แผนทั้งป ี

(I) 
แผนไตรมาสที่ 1-3 
(ยอดสะสม) (J) 

ผลไตรมาสที่ 1-3 
(ยอดสะสม) (K) 

ร้อยละ
เทียบ 
(K)/(I) 

ร้อยละ
เทียบ 

(K)/(J) 
2. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 

 
 

  
 

 
 

 

 ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย
ต่างประเทศ 

25 ทุน 19 ทุน 18 ทุน 72.00 94.73 

 การน าเสนอผลงานวิจัย/การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

10 ทุน 7 ทุน 4 ทุน 40.00 57.14 

 ทุนดูงานภายใต้โครงการวิจัย สวก. 
(เน้น บุคลากร กษ) 

1 ทุน จะด าเนินการใน 
เดือนกรกฎาคม 2557 

- - - 

 งบประมาณส าหรับการท างาน
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/เข้าร่วมประชุม
น าเสนอผลงาน (นักเรียนทุนของ 
สวก.) 

300,000 บาท 200,000 บาท 128,807 บาท 
(1 ทุน) 

42.94 64.40 

 ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 2,100,000 บาท 
(1 กิจกรรม) 

1,328,800 บาท 
(1 กิจกรรม) 

1,236,669 บาท 
(2 กิจกรรม) 

58.89 93.07 

 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 80 
พรรษา 

10 ทุน 10 ทุน 8 ทุน 80.00 80.00 

 ทุนเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษผู้มีสิทธิรับทุน สวก. และ
ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

10 ทุน 6 ทุน 0 ทุน 0.00 0.00 

 กิจกรรมฝึกอบรม 14 หลักสูตร 12 หลักสูตร 11 หลักสูตร 78.57 91.67 
 สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและ
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

500,000 บาท 200,000 บาท 0.00 บาท 0.00 0.00  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและการสื่อสารองค์ความรู้  เพ่ือประโยชน์สาธารณะใน
รูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 

พันธกิจหลัก 
แผนทั้งป ี

(I) 
แผนไตรมาสที่ 1-3 
(ยอดสะสม) (J) 

ผลไตรมาสที่ 1-3 
(ยอดสะสม) (K) 

ร้อยละ
เทียบ 
(K)/(I) 

ร้อยละ
เทียบ 

(K)/(J) 
3. ส่งเสริมสนับสนนุ
การวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศดา้นการวิจัย
การเกษตร 

 
 

  
 

 
 

 

 การจัดท าฐานผลงาน 
วิจัยโครงการท่ีสิ้นสุดแล้ว 

1 ฐาน 
- ศึกษารวบรวมข้อมูล
โครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดสัญญา 
- ก าหนดค าอธิบายข้อมูล 
(Meta data) พร้อมจัดท า
ระบบฐานขอ้มูลโครงการวิจัย 
- น าข้อมูลเข้าระบบ
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย 
- แก้ไขข้อบกพร่องของ
ระบบฐานข้อมูล 

- ศึกษารวบรวมข้อมูล
โครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดสัญญา 
- ก าหนดค าอธิบายข้อมูล 
(Meta data) พร้อมจัดท า
ระบบฐานขอ้มูลโครงการวิจัย 
- น าข้อมูลเข้าระบบ
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย 
 

- ได้จัดท าระบบฐานข้อมูล
โครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดสัญญา 
พร้อมก าหนดรูปแบบการ
น าเข้าข้อมูล โดยเฉพาะใน
ส่วนของข้อเสนอโครงการ 
รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ สรุปการใช้จ่ายเงิน
ของโครงการ  โดยได้ป้อน
ข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล
โครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดสัญญา

60.00 100.00 
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พันธกิจหลัก 
แผนทั้งป ี

(I) 
แผนไตรมาสที่ 1-3 
(ยอดสะสม) (J) 

ผลไตรมาสที่ 1-3 
(ยอดสะสม) (K) 

ร้อยละ
เทียบ 
(K)/(I) 

ร้อยละ
เทียบ 

(K)/(J) 
- ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
สวก. และ TNRR 

แล้ว จ านวน 58 โครงการ 

 การพัฒนาและปรับปรุง
คลังข้อมูลวิจัยการเกษตร 

8 ฐาน 
- การ update ข้อมูลให้มี
ความเป็นปัจจุบัน 
- หา Link เพิ่มกับ
ฐานข้อมูลอื่น 
- ปรับปรุงเน้ือหา
คลังข้อมูลให้เหมาะสม 
- ติดตาม วิเคราะห์สถิติ
การใช้ประโยชน์คลังข้อมูล 

8 ฐาน  
- การ update ข้อมูลให้มี
ความเป็นปัจจุบัน 
- หา Link เพิ่มกับฐานข้อมูล
อื่น 
- ปรับปรุงเน้ือหาคลังข้อมูล
ให้เหมาะสม 

สวก.มีคลังข้อมูลวิจัย
การเกษตร จ านวน 8 ฐาน 
คือ 1.ยางพารา  2.มัน
ส าปะหลัง  3.ข้าว  4.ไหม  
5.ล าไย  6.กล้วยไม้    
7.ข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรเฉพาะภาคเหนือ  
และ 8.ข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรเฉพาะภาคใต้  ใน
ไตรมาสท่ี 3 สวก. ได้
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มี
ความเป็นปัจจุบันท าให้
ฐานข้อมูลข้าวมีงานวิจัยเป็น 
2,909 เรื่อง ฐานข้อมูลมัน
ส าปะหลังมีงานวิจัยเป็น 
1,678 เรื่อง ฐานข้อมูล
ยางพารามีงานวิจัยเป็น 
2,761 เรื่อง 

100.00 100.00 

 การจัดท า Research 
Marketing on Web  
- เปลี่ยนแผนงานเป็นการให้
ทุนวิจัย - 

1 ระบบ 
- รวบรวมและคัดเลือก
ผลงานวิจัยและผลิตภณัฑ ์
- พัฒนารูปแบบผลงาน วิจัย
และผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
น่าสนใจบนระบบ 
Research Marketing on 
Web 
- บริหารจัดการ และการ
ใช้ประโยชน์ของผู้ท่ีสนใจ 
บนระบบ Research 
Marketing on Web 
- ใช้งานจริงในระบบ 

- รวบรวมและคัดเลือก
ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ 
- พัฒนารูปแบบผลงานวิจัย
และผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
น่าสนใจบนระบบ 
Research Marketing on 
Web 

จัดให้มีการศึกษารูปแบบ
การท าระบบ Research 
Marketing on Web ซ่ึง 
สวก. ได้อนุมัติให้เงินทุน
สนับสนุนการวิจัย เมื่อวันท่ี 
7 มี.ค. 57 ชื่อโครงการการ
พัฒนาส่ือออนไลน์และ
การศึกษาความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์เพื่อสนับสนุนการ
ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ วงเงินงบประมาณ 
3,774,000 บาท ระยะเวลา
โครงการ 2 ปี 
 

50.00 100.00 

 ร่วมพัฒนาคลังข้อมูล
การเกษตรแห่งชาติหรือ 
ระบบ Thai National 
Research Repository 
(TNRR) และน าข้อมูล
โครงการวิจัยของ สวก. ท่ี
แล้วเสร็จเชื่อมเข้ากับระบบ 
TNRR 

2 ครั้ง 
- ร่วมพัฒนาข้อมูล
การเกษตรแห่งชาติกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ท าการทดสอบระบบ
คลังข้อมูล 
- แก้ไขและปรับปรุงระบบ
ให้สมบูรณ์ 
- ใช้งานในระบบได้จริง 

1 ครั้ง 
- ร่วมพัฒนาข้อมูล
การเกษตรแห่งชาติกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ท าการทดสอบระบบ
คลังข้อมูล 
- แก้ไขและปรับปรุงระบบ
ให้สมบูรณ์ 

3 ครั้ง 
สวก. ได้ร่วมพัฒนาระบบ 
TNRR กับเครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) โดยในระบบ TNRR 
จะประกอบด้วย 5 ระบบ  
ปัจจุบันได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 2 ระบบ คือ 1.ระบบรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย ณ จุด
เดียว (Single Window & Data 
Entry) และ 2.ระบบฐานข้อมูล
นักวิจัย (Expert Finder) 
 

150.00 300.00 
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พันธกิจหลัก 
แผนทั้งป ี

(I) 
แผนไตรมาสที่ 1-3 
(ยอดสะสม) (J) 

ผลไตรมาสที่ 1-3 
(ยอดสะสม) (K) 

ร้อยละ
เทียบ 
(K)/(I) 

ร้อยละ
เทียบ 

(K)/(J) 
 การจัดท าสื่อความรู้ด้าน
การเกษตรแบบง่าย 

5 ฐาน 
- มีการศึกษา รวบรวม
ข้อมูลความรู้การเกษตร
เฉพาะพืชเศรษฐกิจ ท่ี
ส าคัญ เช่น ข้าว มัน
ส าปะหลัง ยางพารา อ้อย 
และปาล์มน้ ามัน 
(1) ให้มีการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อ ให้
เป็นความรู้อย่างง่าย 
(2) ท าการพัฒนารูปแบบ 
เนื้อหา ความรู้ดังกล่าว 
ขึ้นเว็บไซต์ 
- สวก. เผยแพร่ความรู้
ดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ 

- มีการศึกษา รวบรวมข้อมูล
ความรู้การเกษตรเฉพาะพืช
เศรษฐกิจ ท่ีส าคัญ เช่น ข้าว 
มันส าปะหลัง ยางพารา 
อ้อย และปาล์มน้ ามัน 
(1) ให้มีการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เป็น
ความรู้อย่างง่าย 
(2) ท าการพัฒนารูปแบบ 
เนื้อหา ความรู้ดังกล่าว ขึ้น
เว็บไซต์ 

ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูล
ความรู้การเกษตรจากแหล่ง
ต่างๆ บนเว็บไซต์ โดยมีพืชท่ี
ส าคัญ เช่น  ข้าว  ปาล์ม
น้ ามัน  ยางพารา มะม่วง 
เพื่อน าขึ้นเผยแพร่ผ่านหน้า
เว็บไซต์ สวก. 

42.85 100.00 

 การผลิตสื่อ (show 
case/ VCD/ product 
catalog) 

20 สื่อ 15 สื่อ 3 สื่อ 15.00 20.00 

การบริหารงานและพัฒนาองค์กร 
สวก. ได้ด าเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กร  โดยก าหนดโครงสร้างใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การจัดตั้ง สวก. พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
ของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2557 อีกทั้งมีการก าหนดขีดสมรรถนะในการด าเนินงาน เพ่ือใช้ส าหรับประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และโปร่งใสอีกด้วย 
บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเปาาหมาย 

พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร 
ปีงบประมาณ 2557 สวก. มีแผนการจัดสรรทุนวิจัย ภายในวงเงินงบประมาณ 180,000,000 บาท เป็น

แผนการจัดสรรทุนวิจัย ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 162,000,000 บาท ซึ่งผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 สวก. ได้มีการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุนโครงการวิจัยทั้งหมดจ านวน 46 โครงการ เป็น
วงเงินงบประมาณที่อนุมัติรวม 146,650,267 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.52 (เทียบกับแผนไตรมาสที่ 1-3) และ
ร้อยละ 81.47 (เทียบกับแผนทั้งปี) ซึ่งใกล้เคียงกับแผนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ส านักที่รับผิดชอบจะได้พยายามเร่งด าเนินงาน
เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้ 

พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2557 ตามภารกิจงานด้านสนับสนุนทุนพัฒนา

บุคลากร โดยภาพรวมต่ ากว่าแผนที่ตั้งไว้เล็กน้อย เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ การให้ทุนพัฒนาบุคลากรบางประเภท มีกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานหลายขั้นตอน
และต้องใช้เวลาในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนอย่างมาก เป็นต้น โดยส านักที่รับผิดชอบจะได้พยายาม
เร่งด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้  
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พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2557 ตามภารกิจงานด้านการส่งเสริมสนับสนุน

การวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร พบว่า เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
ยกเว้น การผลิตสื่อ (show case/ VCD/ product catalog) ที่ค่อนข้างล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การจัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งส านักที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างการเร่งด าเนินงานเพ่ือให้
ได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้ 

 


