การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ ความเสี่ยงสาคัญขององค์กร
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา
และคาอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
............................................................
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญและผลการดาเนินงาน
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 สวก. มี น โยบายการสนั บ สนุ น ทุ น โครงการวิ จั ย 3 ด้ า น คื อ
1) โครงการวิจัยที่แก้ปัญหาเร่งด่วน 2) โครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และ 3) โครงการวิจัยที่แก้ปัญหาระยะ
กลางและระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามผลการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการดาเนินงานตามพันธกิจหลักของ
สวก. และเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)
ทีไ่ ด้มอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร สวก. เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงานในส่วนของการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สวก. ได้สนับสนุนทุนโครงการวิจัย จานวน 48 โครงการ เป็นเงินรวม 182.98 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 91.49
ของแผนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่กาหนดไว้ จานวน 200.00 ล้านบาท โดยสามารถจาแนกตามกรอบการ
สนับสนุนงานวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 10 กรอบวิจัย ได้ดังนี้
กรอบวิจัย
1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง
2. กรอบการวิจัยกุ้งทะเล
3. กรอบการวิจัยปลากะรัง
4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสตั ว์
5. กรอบการวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร
7. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
8. กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบอ่าวตัว ก.
9. กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
10. กรอบการขยายผลโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน
รวม

ผลการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย
จานวน
จานวนเงิน
% เทียบ
โครงการ
(บาท)
ผลรวมของ
การอนุมัติ
10
34,766,262.00 19.00
3
8,526,620.00
4.66
1
5,856,950.00
3.20
6
26,103,930.00 14.27
4
16,020,750.00
8.76
3
4,489,934.00
2.45
2
5,375,480.00
2.94
4
37,472,044.00 20.48
11
33,533,897.00 18.33
4
10,829,542.00
5.92
48
182,975,409.00 100.00

ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
สร้างงานวิจัยเชิงรุก กาหนดกิจกรรมไว้ทั้งสิ้น 28 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน /เกินแผนงานที่
กาหนดไว้ 22 กิจกรรม หรือร้อยละ 78.57 ดาเนินการได้ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ จานวน 6 กิจกรรม หรือร้อยละ
21.43

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สวก. มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยการเกษตร ใน 3 กลุ่มคือ 1) สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา เน้นสาขาที่จาเป็นและขาด
แคลนเป็ น หลั ก 2) พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ โดยหามาตรการ/กิ จ กรรมอื่ น ๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ 3) พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในปัจจุบัน
ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สวก. ได้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนของการพิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผู้ ที่ มี ศั ก ยภาพและความ
เหมาะสมที่จะได้รับทุนในแต่ละประเภท ดังนี้ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 80 พรรษา ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติ
งานวิจัย ณ ต่างประเทศ ทุนการนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ทุนดูงานภายใต้โครงการวิจัย สวก. ทุนสร้าง
นักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ และทุนอื่น ๆ ซึ่งกาหนดแผนสนับสนุนทั้งหมด 48 ทุน ดาเนินการสนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรวิจัยได้ทั้งสิ้น จานวน 52 ทุน คิดเป็นร้อยละ 108.33
ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนานักวิจัยและเครือข่ายโดยเน้นบุ คลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด กาหนดกิจกรรมไว้
ทั้งสิ้น 14 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน/เกินแผนงานที่กาหนดไว้ 12 กิจกรรม หรือร้อยละ 85.71
ดาเนินการได้ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ จานวน 2 กิจกรรม หรือร้อยละ 14.29
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย
การเกษตร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สวก. ได้กาหนดกิจกรรมสาหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตามพันธกิจของ สวก. และเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กร โดยดาเนินงาน
ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย พั ฒ นาข้ อ มู ล และสารสนเทศด้ า นการเกษตร การเผยแพร่ แ ละจั ด การความรู้ ด้ า น
การเกษตร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการวิจั ย พัฒ นา และเผยแพร่ข้ อมู ล และสารสนเทศด้า นการวิจั ย
การเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถสรุปการดาเนินงานได้ดังนี้
กลยุทธ์/กิจกรรม
แผนงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. การพัฒนาเนื้อหาและโครงสร้าง (Content & Structure) ของข้อมูลงานวิจัยการเกษตร
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาฐาน - แก้ไขข้อบกพร่องของระบบ
สวก. ได้จัดทาระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่
ผลงานวิจัยโครงการที่แล้ว
ฐานข้อมูล
แล้วเสร็จ พร้อมกาหนดรูปแบบการนาเข้าข้อมูล
เสร็จ
- ปรับปรุงข้อมูลในฐานให้
จานวน 10 Meta data คือ 1.ปีงบประมาณ 2.
Update
เลขที่สัญญา 3.ชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทย
- ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สวก.
ภาษาอังกฤษ 4.ประเภทโครงการวิจัย 5.วันที่
และ TNRR
เริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ 6.ชื่อหัวหน้าโครงการ 7.
หน่วยงานผู้รับทุน 8.ระยะเวลาดาเนินโครงการ

กลยุทธ์/กิจกรรม

แผนงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.งบประมาณ 10. Keyword (ไทย/อังกฤษ) โดย
ได้ป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 63 โครงการ
ปัจจุบันได้นาขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สวก. และ
TNRR เรียบร้อยแล้ว
1.2 พัฒนาและเพิ่มจานวน
- การ update ข้อมูลให้มีความ
สวก. มีคลังข้อมูลวิจัยการเกษตรจานวน 8 ฐาน
คลังข้อมูลวิจัยการเกษตร
เป็นปัจจุบัน
คือ 1.ยางพารา 2.มันสาปะหลัง 3.ข้าว 4.ไหม
(พัฒนาและปรับปรุงฐานเก่า - หา Link เพิ่มกับฐานข้อมูลอื่น 5.ลาไย 6.กล้วยไม้ 7.ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
8 ฐาน/เพิ่มฐานใหม่ 1 ฐาน) - ปรับปรุงเนื้อหาคลังข้อมูลให้
เฉพาะภาคเหนือ และ 8.ข้อมูลสารสนเทศ
เหมาะสม
การเกษตรเฉพาะภาคใต้ ผลการดาเนินงาน ปี
- ติดตาม วิเคราะห์สถิติการใช้
2558 สวก. ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็น
ประโยชน์คลังข้อมูล
ปัจจุบัน เช่น ข้าว (2,909 เรื่อง) มันสาปะหลัง
(762 เรื่อง) และยางพารา (2,544 เรื่อง) และได้
เพิ่มคลังข้อมูลวิจัยการเกษตรอีก 1 ฐาน คือ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีงานวิจัยจานวน 391 เรื่อง
1.3 ร่วมพัฒนาคลังข้อมูล
- ร่วมพัฒนาข้อมูลการเกษตร
- สวก. ได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมระบบ NRMS ที่
การเกษตรแห่งชาติหรือ
แห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.
ระบบ Thai National
- ทาการทดสอบระบบคลังข้อมูลฯ พัฒนาขึ้นมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557
Research Repository
- แก้ไขและปรับปรุงระบบให้
- วันที่ 29 ก.ย. 58 มีการประชุมคณะทางานใน
(TNRR) และนาข้อมูล
สมบูรณ์
การเชื่อมระบบ NRMS กับระบบการบริหาร
โครงการวิจัยของ สวก. ที่แล้ว - ใช้งานในระบบได้จริง
งานวิจัยของแต่ละแหล่งทุน
เสร็จเชื่อมเข้ากับระบบ
TNRR*
2. การจัดทาสื่อความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย
2.1 การจัดทาสื่อความรู้ด้าน - มีการศึกษา รวบรวมข้อมูล
การเกษตรแบบง่าย
ความรู้การเกษตรเฉพาะพืช
เศรษฐกิจ ที่สาคัญ เช่น ข้าว มัน
สาปะหลัง ยางพารา อ้อย และ
ปาล์มน้ามัน
(1) ให้มกี ารวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เป็น
ความรู้อย่างง่าย

สวก. ได้จัดจ้างให้มีผู้รวบรวมงานวิจัยที่มุ่งเน้น
ในการแก้ปัญหา โรคพืช หรือศัตรูพืชเป็นหลัก
แล้วผลิตเป็นสื่อความรู้แบบง่าย ซึ่งกาหนดพืช
จานวน 5 ชนิด คือ 1. มันสาปะหลัง 2.อ้อย 3.
ปาล์มน้ามัน
4.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ 5.มะม่วง ปัจจุบันได้นา
สื่อวีดิทัศน์ความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย
เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ สวก. แล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย.

กลยุทธ์/กิจกรรม

แผนงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(2) ทาการพัฒนารูปแบบ เนื้อหา 2558
ความรู้ดังกล่าว ขึ้นเว็บไซต์
- สวก. เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวผ่าน
หน้าเว็บไซต์

หมายเหตุ * ระบบ TNRR จะประกอบด้วย 5 ระบบ ปัจจุบันได้ดาเนินการแล้วเสร็จ 2 ระบบ คือ 1. ระบบรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย ณ จุดเดียว (Single Window & Data Entry) และ 2. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (Expert Finder) ซึ่งมีอีก
3 ระบบที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ 1.ระบบข้อมูลโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 2.ระบบ
ฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 3.ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการนาไปใช้ประโยชน์
ในส่ ว นของการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อพัฒ นาการทางานภายในของ สวก. สรุป ผลการ
ดาเนินงานได้ดังนี้
กลยุทธ์/กิจกรรม
แผนงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. การนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3.1 การจัดทาระบบ
- กาหนด Meta ข้อมูลในการเลือกเข้า
สวก. ได้กาหนด Meta Data ในการเลือกเข้า
Management
ระบบ MIS
ระบบ MIS พร้ อมพั ฒนารู ปแบบและก าหนด
Information System - พัฒนารูปแบบและปรับปรุงข้อมูลใน
ตัวอย่างในการแสดงผลข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมด
(MIS) โครงการวิจัย
การนาเสนอข้อมูล/แสดงผลข้อมูล
รวมถึ งโครงการวิ จั ยที่ ด าเนิ นการแล้ วเสร็ จ และ
- กาหนดการใช้งานในระบบ MIS
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
3.2 การใช้ IT ให้เป็น
ประกอบด้วย 6 โครงการ
สวก. ได้ดาเนินการ 6 โครงการ เรียบร้อยแล้ว
เครื่องมือในการพัฒนา
1) การเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คือ
การทางานของ สวก.
ปลอดภัยของระบบ IT
1) การพัฒนาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 2) การพัฒนาระบบสารองและกู้คืน ระบบ IT โดยได้ติดตั้งระบบเฝ้าดู และแจ้งเตือน
สารสนเทศ
สภาวะอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง
3) การจัดซื้อ License Software
และระบบดับเพลิ งอัตโนมัติส าหรับห้ อง Server
4) การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นไป
ทันสมัย
ตามแผนงานที่กาหนดไว้
5) การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2) การจัดตั้งระบบสารองและกู้คืนสารสนเทศ เพื่อ
ต่าง ๆ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการเสียหาย หรือสูญหายของ
6) การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลหากเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น น้าท่วม ไฟไหม้
แผ่ น ดิ น ไหว ไฟฟ้ า ลั ด วงจร จึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด ซื้ อ
อุปกรณ์เพื่อใช้สารองข้อมูลและกู้คืนสารสนเทศไว้
ภายนอกสานักงาน ให้ระบบการทางานสามารถ
ทางานได้อย่างต่อเนื่อง ได้ติดตั้งระบบแล้วเสร็จใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ตามแผนงานที่กาหนดไว้
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3.3 จัด In House
Training

3.4 ปรับปรุง พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ภายใน (Back Office)

แผนงาน
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3) โครงการจัดซื้อ License Software โครงการ
จัดซื้อคอมพิว เตอร์แ ละอุปกรณ์ต่า งๆ โครงการ
การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และโครงการปรับปรุง
และพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ให้ เ ป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ ทั น สมั ย
รองรับต่อ Smart Device ต่างๆ
จัด In House Training เพื่อให้
- ครั้ งที่ 1 วั นที่ 10 ตุ ลาคม 2557 ได้ จั ดฝึ กอบรม
เจ้าหน้าที่ สวก. มีความเข้าใจระบบ
หัวข้อการใช้งาน Virtual Private Network (VPN)
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
ให้กับเจ้าหน้าที่ สวก.
- ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 2558 ได้จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
ของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ครั้ ง ที่ 3 วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้ จั ด
ฝึ กอบรมโครงการพั ฒนาเว็ บไซต์ เวอร์ ชั่ นส าหรั บ
แทปเล็ท มือถือ และการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของ
สานักงาน
- ครั้ ง ที่ 4 วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ได้ จั ด
ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้งานระบบโปรแกรม Dspace
- ครั้ ง ที่ 5 วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2558 ได้ จั ด
ฝึกอบรมหัวข้อ GIN Conference ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 6 วันที่ 3 กันยายน 2558 ได้จัดฝึกอบรม
โปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตร Matheo ให้กับเจ้าหน้าที่
- ดาเนินการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบ ERP
บริษัท Grand Linux Solution ได้พัฒนา
- ผู้พฒ
ั นาระบบ ERP ดาเนินการ
ระบบบริ ห ารทรั พ ยากรองค์ ก ร หรื อ ระบบ
Enterprise Resource Planning (ERP) ให้ สวก.
 เก็บข้อมูลเบื้องต้น งบประมาณ
การเงิน บัญชี พัสดุโครงการวิจัย เพื่ อ ให้ ร ะบบงบประมาณ การเงิ น บั ญ ชี พั ส ดุ
 จัดส่งรายงานแนวทางการดาเนินงาน สามารถเชื่ อมกั นได้ รวมถึ ง เพื่ อ ให้ เ ชื่ อ มเข้ า กั บ
ระบบงานบริหารจัดการทุนวิจัย โดยบริษัททาการ
เบื้องต้น (Inception Report)
 รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน เชื่อมระบบ ERP เข้ากับระบบ EPMS (ระบบทุน
โครงการวิจัย) เพื่อการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ
 ออกแบบระบบ Data Flow
 ดาเนินการติดตั้งระบบ
 ทดสอบระบบ
 ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งานและ
ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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แผนงาน
 จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สวก.
3.5 พัฒนาระบบบริหาร มี 3 ระบบ คือ 1) ระบบทุนโครงการวิจัย
จัดการด้วย
(EPMS) 2) ระบบบริหารจัดการข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์
สิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากผลงาน
วิจัย และ 3) ระบบทุนพัฒนาบุคลากร
วิจัยการเกษตร โดยมีแผนงาน คือ
- ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ ดาเนินการ
เก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ เก็บ
รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ ออกแบบระบบ
Data Flow และดาเนินการสร้างระบบ
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ ดาเนินการ
ติดตั้งระบบ
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ และผู้ใช้งาน
ทาการทดสอบระบบ
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ ทาการ
ปรับปรุงระบบ
- เจ้าหน้าที่เริ่มใช้ระบบจริง
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ระบบที่ 1 คือ ระบบทุนโครงการวิจัย (EPMS)
ได้พัฒนาแล้วเสร็จ และสามารถเชื่อมเข้ากับระบบ
ERP ของสานักงาน
ส่ ว นระบบที่ 2 และที่ 3 คื อ ระบบบริ ห าร
จั ด การข้ อมู ลสิ ทธิ บั ตรและการใช้ ประโยชน์ จาก
ผลงานวิ จั ย และระบบทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรวิ จั ย
การเกษตร อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
บริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่าย และยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศ กาหนด
กิจกรรมไว้ทั้งสิ้น 10 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน/เกินแผนงานที่กาหนดไว้ 10 กิจกรรม หรือคิด
เป็นร้อยละ 100.00
นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการภายในของ สวก. ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กาหนดกิจกรรมไว้ทั้งสิ้น 34 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน/เกินแผนงาน รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากแผนงานที่กาหนดไว้ 28 กิจกรรม หรือร้อยละ 82.35 ดาเนินการได้ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ จานวน
6 กิจกรรม หรือร้อยละ 17.65

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
การส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยการเกษตร เป็นพันธกิจที่ 1 ของ สวก. และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สวก. กาหนดแผนงบประมาณสนับสนุน
ทุนโครงการวิจัย จานวน 200 บาท สามารถให้การสนับสนุนทุนดังกล่าวได้ถึง 182.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
91.49 ซึง่ ต่ากว่าแผนงบประมาณสนับสนุนทีก่ าหนดไว้เพียงเล็กน้อย อีกทั้งในส่ว นของโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบั ติการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 28 กิจกรรม มีโครงการที่ไม่
สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กาหนดไว้เพียง 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.43 ได้แก่
- การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย
- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
- การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
- การประเมินศักยภาพผลงานวิจัยเฉพาะเรื่อง
- การขึ้นทะเบียน/รับรองจาก อย.
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
ปัญหา/อุปสรรค
1) สวก. ประกาศกรอบการวิจัยล่าช้ากว่าหน่วยงานสนับสนุนทุนอื่นๆ ทาให้เสียโอกาสในการที่จะ
ได้รับข้อเสนอโครงการจานวนหนึ่งไป ซึ่งอาจเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีและตรงกับความต้องการของ สวก.
2) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุนจาก สวก. บางส่วนไม่ตรงตามความต้องการ
ของ สวก. และบางส่วนไม่สมบูรณ์ ต้องมีการปรับแก้ไขค่อนข้างมาก ส่งผลให้ประสบปัญหาในการให้การสนับสนุน
ทุนโครงการวิจัยที่มีศักยภาพที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3) โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ ส่วน
ใหญ่มีผลการดาเนินงานล่าช้ากว่าแผน ทาให้ต้องมีการขยายระยะเวลาโครงการวิจัยออกไป ส่งผลให้ เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในเรื่องของผลงานวิชาการ การเบิกจ่ายเงิน และการนาผลงานวิจัย
ไปผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อไป
4) บางกิจกรรม/โครงการที่ สวก. คาดหวังจะดาเนินการ เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีก
ครั้ง พบว่า ยังเหมาะสมหรือสอดคล้องกับลักษณะการดาเนินงาน รวมถึงกฎระเบียบของ สวก. เท่าที่ควร ส่งผลให้
องค์กรไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันต่อสถานการณ์ได้เทียบเท่าหน่วยงานอื่น
แนวทางแก้ไข
1) สวก. ได้วางแผนการดาเนินงานเพื่อประกาศกรอบวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้
เร็วขึ้น และประสานความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการประกาศกรอบวิจัยร่วมกัน
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการ นอกเหนือจากการจัดประชุม
เพียงอย่างเดียว และในส่วนของการจัดกิจกรรมฝึกอบรม อาจเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างสานักสนับสนุน

งานวิจั ย และส านั กพัฒนาบุ คลากรวิจั ย กาหนดหลั กสู ตรที่เกี่ยวข้องที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น จัดหา
วิทยากรที่มีความรู้ความชานาญมากยิ่งขึ้นมาให้ความรู้
3) กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการโครงการวิจัย ทั้งในเรื่องของวิชาการและการเบิกจ่ายเงิน
โดยอาจมีการกาหนดแผนงานการติดตามโครงการวิจัยที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น กาหนดฝ่ายรับข้อร้องเรียนและ
รับฟังปัญหา เพื่อร่วมรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที
4) ควรศึกษาความเป็ น ไปได้ ของทุกกิ จกรรม/โครงการ ก่อนนามากาหนดเป็นแผนงานที่จ ะ
ดาเนินการ เพื่อให้กิจกรรม/โครงการมีความเหมาะสมและรองรับต่อลักษณะการดาเนินงานของ สวก. มากที่สุด
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เป็นพันธกิจที่ 2 ของ สวก.
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในลักษณะต่อยอด ซึ่งผลการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สวก. สามารถสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร
วิจัยได้รวม 52 ทุน จากแผนที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 48 ทุน คิดเป็นร้อยละ 108.33 ของแผนที่ตั้งไว้
ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ส่วนใหญ่สามารถดาเนินงานได้ ตามแผนงานที่กาหนดไว้ จานวน 12 กิจกรรม
และมีโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กาหนดไว้เพียง 2 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 14.29
ที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าแผนที่งานกาหนดไว้ คือ
- การสนับสนุนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศ
- การสนับสนุนทุนดูงานภายใต้โครงการวิจัย สวก. (เน้น บุคลากร กษ)
ปัญหา/อุปสรรค
1) ผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด โดยเฉพาะ
คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่บุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีทักษะภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางด้านวิชาการ ในขณะที่การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นลักษณะของหลักไวยากรณ์และการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ทาให้มีผลการสอบต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และไม่สามารถรับทุนได้ หรือบางกรณี
ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบหลายครั้งเพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2) การสนับสนุนทุนดูงานภายใต้โครงการวิจัย สวก. เป็นลักษณะของการสนับสนุนทุนเพื่อให้
นักวิจัยหรือนักวิชาการเข้าไปศึกษาดูงาน เพื่อให้ได้รับความรู้จากผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. ซึ่งต้อง
เป็ น โครงการวิจั ย มีศั กยภาพและมีค วามพร้ อมทั้งในด้านผลงานวิ ช าการและด้า นเวลา สถานที่ โดยจากการ
ประสานงานกับผู้ รั บทุนสนั บสนุน ทุน โครงการวิจัย ของ สวก. ไปแล้ ว พบว่า โครงการวิจัยยังไม่มีความพร้อม
เพียงพอ จึงไม่สามารถให้การสนับสนุนทุนได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ แต่ทั้งนี้ ทุนดูงานที่ สวก. ได้ให้การสนับสนุน
จานวน 1 ทุนนั้น เป็นการเดินทางร่วมกันของทีมนักวิจัย จึงสามารถได้รับความรู้หลายคนภายใต้ทุนเพียงทุนเดียว
ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แต่คุ้มทุนอย่างยิ่ง
แนวทางแก้ไข

1) กาหนดจัดกิจ กรรมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่
นักวิจัย/นักวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
2) พิจารณากาหนดรูป แบบการสนับสนุนทุนพัฒ นาบุคลากรวิจัยในลั กษณะต่อยอดที่มีความ
เป็นไปได้ แปลกใหม่ และเหมาะสมมากขึ้น
3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการ
วิจัยการเกษตร
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการวิจั ย พัฒ นา และเผยแพร่ข้ อมู ล และสารสนเทศด้า นการวิจั ย
การเกษตร เป็นพันธกิจที่ 3 ของ สวก. และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้
เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปตามที่เป็นลาดับขั้นตอนของ
แผนงานในทุนกิจกรรม ส่งผลให้ ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 10 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานทั้ง 10 กิจกรรม
ปัญหา/อุปสรรค
แม้ว่า สวก. จะสามารถดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน แต่ทั้งนี้ การเข้าชมฐานข้อมูลต่างๆ
ของ สวก. ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร อีกทั้งบางกิจกรรมเป็นเพียงการนาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มารวบรวมไว้เท่านั้น
ซึ่งสามารถสืบค้นจากหน้าเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ได้รับมายังไม่มีคุณภาพเพียงพอ ทาให้ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร
แนวทางแก้ไข
พิจารณากาหนดรูปแบบของการจัดทาฐานข้อมูลต่างๆ ให้ทันต่อยุคสมัยมากยิ่งขึ้น

