รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สวก.)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง

ข้อมูลพืน้ ฐำน

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจยั การเกษตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้าน
การเกษตร
4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและ
พัฒนางานวิจยั และนักวิจยั การเกษตรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า วิจยั และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์
เอกสาร การจัดทาสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ
หรือดาเนินการอื่นใดที่เกีย่ วกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร

งบประมำณ พ.ศ. 2560

508.43 ล้านบาท

รำยได้ พ.ศ.2560

471.53 ล้านบาท

เงินทุนสะสม พ.ศ. 2560 1,266.24 ล้านบาท
อัตรำกำลัง (กรอบ/บรรจุจริง) (88/80) คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตาแหน่ง

1. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสมคิด วงศ์ไชย สุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (ผู้แทน)
3. ปลัดกระทรวงการคลัง
นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้อานวยการสานัก
นโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (ผู้แทน)
4. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ผู้แทน)
5. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ผู้แทน)
6. นายทวีศักดิ์ ภู่หลา ด้านการเกษตร
7. นางสาวสุกญ
ั ญา ธีระกูรณ์เลิศ ด้านวิทยาศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

8. นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล ด้านการพาณิชย์
9. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ด้านบริหารองค์กร
10. นายอุด วงศ์วิวัฒน์ไชย ด้านอุตสาหกรรม
11. นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่หมดวำระ

17 ตุลาคม 2559

16 ตุลาคม 2563

15 มิถุนายน 2559

14 มิถุนายน 2563

16 พฤษภาคม 2559

15 พฤษภาคม 2563

2 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2563

3 เมษายน 2560
3 เมษายน 2560

2 เมษายน 2563
2 เมษายน 2563

3 เมษายน 2560
3 เมษายน 2560
3 เมษายน 2560
4 เมษายน 2559

2 เมษายน 2563
2 เมษายน 2563
2 เมษายน 2563
19 กรกฎาคม 2561

วิสัยทัศน์
สวก. เป็นผู้นาในการบริหารการวิจยั การเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

2

แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

Function
Base

องค์กำรมหำชน
สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร

สรุปผลประเมิน

Area
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

ผู้อำนวยกำร
องค์กำรมหำชน

ผลประเมิน

Agenda
Base

●

●

ภำพรวม

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคุณภำพ

96.55

Innovation
Base

-

●

Potential
Base

●

●

( ระดับ 2)

ผลกำรปฏิบัติงำน
สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภำพ

●

●

(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)

●

( ระดับ 2)

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)
หมายถึง ระดับคุณภาพ เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มผี ลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.
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ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดกำรประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

องค์ประกอบ
กำรประเมิน
1. Function
Base

Area
Base
-

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภำพ

●

●

●

ประเด็นกำรประเมิน
1.1 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงาน
สนับสนุนโครงการวิจยั ของ สวก. (ร้อยละ)
1.2 จานวนผลงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุนได้มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
1.3 ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรวิจยั ตามความต้องการเร่งด่วนภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ กษ.
1.3.1 ด้านการให้ทุน (ด้าน)
1.3.2 จานวนทุน (ทุน)
1.4 ร้อยละของจานวน IP หรือจานวนครั้งรวมใน

การเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศ
การวิจัยการเกษตรและฐานข้อมูลความรู้
เกษตรต่างๆ

2. Agenda
Base

เป้ำหมำย
94
23

5
23
500,000 IP และ
มีความสาเร็จใน
การพัฒนาระบบ
เพื่อรองรับแสดง
ความคิดเห็นและ
สร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ฐานข้อมูล

ผลกำร
ดำเนินงำน

คะแนน
ITA

96.55

สรุปผล หมำยเหตุ
(ผลประเมินรำย
ประเมิน
องค์ประกอบ)

100.41
(522.11 ล้านบาท)
35



5
41
540,444 IP
และมีการจัดทา
ระบบแสดงความ
พึงพอใจบนเว็บไซต์
สวก. และมีช่องทาง
ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการ ผ่าน
Application LINE
สวก. ซึ่งเปิดใช้งาน
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 60
เรียบร้อยแล้ว



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย






2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์*

ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นสาคัญ
ต้องชี้แจง



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน
3. Area Base

ประเด็นกำรประเมิน
ไม่มตี ัวชี้วัด

สรุปผล หมำยเหตุ
(ผลประเมินรำย
ประเมิน
องค์ประกอบ)

-

-

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 86.60



และองค์การมหาชน
เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผล
การสารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน
ภายในปีงบประมาณ
2560

และรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการ
สารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ต่อคณะกรรมการ
บริหาร สวก. ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2560 วาระที่ 5.4

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ร้อยละ 96

ร้อยละ 97.66



4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

คะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป

4.8500 คะแนน



4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงาน

การพ้ฒนาระบบ
การพ้ฒนาระบบ
คุณภาพและ
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของ ดาเนินงานของ สวก.
สวก. (ISO)
(ISO)
ดาเนินการตาม
ร้อยละ 100
แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ร้อยละ 100

4. Innovation 4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจ
Base
และพัฒนาการให้บริการ

4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

5. Potential
Base

ผลกำร
ดำเนินงำน

เป้ำหมำย

5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ





สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ผลประเมินรำยตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)

5

ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดกำรประเมินผู้อำนวยกำร : นำงพรรณพิมล ชัญญำนุวัตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

สมรรถนะ

(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)

องค์ประกอบ
กำรประเมิน

สรุปผลประเมินผู้อำนวยกำร

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภำพ

●

●

●

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ผลงานวิจัยที่นาไป
ถ่ายทอดทาให้เกิด
มูลค่าไม่น้อยกว่า
17,000,000 บาท

ผลักดันผลงานวิจัยของ สวก.
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ โดย
คิดเป็นมูลค่า ดังนี้
1) เป็นตัวเงินจาก 28
โครงการวิจัย จานวนเงิน
23,071,041 บาท
2) การประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์และสังคม
โดยศูนย์วจิ ัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ รวม 3
โครงการ คิดเป็นมูลค่า
รวม 839.5 ล้านบาท

ผล
ประเมิน

สรุปผลกำร
ประเมิน



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

2.1 ผลงำนของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน (Performance)
2.1.1 สัญญำจ้ำง
ผู้อำนวยกำร
องค์กำรมหำชน

1. สามารถผลักดันผลงานวิจยั ของ
สวก. ให้เกิดการใช้ประโยชน์ โดย
คิดมูลค่าเป็นตัวเงินและหรือมูลค่า
ทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วของ
ปีงบประมาณ 2559

2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ที่ได้ผลสาเร็จที่ดีและเกิดประโยชน์
แก่ภาคเกษตรกรรม
2.1 จานวนผลงานวิจัยนาไปใช้และ
เกิดประโยชน์ เชิงนโยบาย
เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์
แก่ภาคเกษตรกรรม

2.2 จานวนทุนที่ให้แก่บุคลากรวิจัย
การเกษตร เพื่อการศึกษาหรือ
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานวิจัยมากขึ้น



ผลงานวิจัย
ไม่น้อยกว่า
23 โครงการ
นาไปใช้และเกิด
ประโยชน์แก่ภาค
เกษตรกรรม
การให้ทุนเพื่อการ
ศึกษาหรือพัฒนา
บุคลากรวิจยั
ไม่น้อยกว่า 30 ทุน

ผลักดันให้มีการนาผลงาน
วิจัยใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์
รวม 35 โครงการ แยกเป็น
(1) เชิงนโยบาย 7 โครงการ
(2) เชิงสาธารณะ 10 โครงการ
(3) เชิงพาณิชย์ 18 โครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ
พัฒนาบุคลากรวิจัยให้ทุน
พัฒนาและทุนการศึกษารวม
41 ทุนแยกเป็น
(1) ให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั
จานวน 5 ด้าน 26 ทุน
(2) ให้ทุนการศึกษาปริญญาเอก
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

2.3 จานวนหน่วยงานวิจยั หลักของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

3. ระดับความสาเร็จของการบริหาร/
องค์กร ในภาพรวม
3.1 การพัฒนาระบบคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของสานักงานโดยเข้าสู่ระบบ
รับรองคุณภาพ ISO

2.1.2 ผลกำรประเมิน
องค์กร

การดาเนินการตามตัวชี้วัดสานักงาน
ก.พ.ร.

2.1.3 งำนอื่นๆ ที่
คณะกรรมกำร
มอบหมำย

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหาร สวก.
5.1. ร้อยละของการดาเนินการตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหาร สวก.
ปีงบประมาณ 2560

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผลกำร
ประเมิน

15 ทุน
นอกจากนี้ สวก. ได้จัดอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย
จานวน 15 หลักสูตร รวมผู้เข้า
รับการอบรม 1,035 ราย
หน่วยงานวิจัย
1) ดาเนินการตามแผนงาน
หลักของกระทรวง
การพัฒนาระบบ
เกษตรและสหกรณ์ มี
ศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัย
การเชื่อมโยงข้อมูล
การเกษตรของประเทศ
งานวิจัย
ของ สวก. ปีงบประมาณ
ด้านการเกษตร
2560 ที่กาหนดไว้ครบ
ไม่น้อยกว่า 5
12 ขั้นตอน
หน่วยงาน
2) มีการเปิดใช้ระบบแล้วเมื่อ
วันที่ 31 ส.ค. 60
3) มีการเชื่อมโยงข้อมูล
งานวิจัยการเกษตรรวม
11 หน่วยงาน
4) นาเสนอคณะกรรมการ
บริหาร สวก. วันที่ 28
ก.ย. 60

มีการตรวจประเมิน
ภายใน (Internal
Audit) 1 ครั้ง และ
เตรียมการยื่น
ขอรับการรับรอง
ระบบคุณภาพ ISO
9001: 2015
จานวน 1 ระบบ
ตามเป้าหมาย
ระดับมาตรฐาน

1) การตรวจประเมินภายใน
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. และ
15 ส.ค. 60
2) ยื่นคาขอรับการรับรอง
ระบบ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.
60 จานวน 3 ระบบ



ระดับคุณภาพ





ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1) คณะกรรมการบริหาร สวก.
90 ของข้อคิดเห็น
มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
หรือข้อเสนอแนะ
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 59 – ส.ค.
ของคณะกรรมการ
60 รวม 23 เรื่อง และ
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

บริหาร สวก. ปี
งบประมาณ 2560
มีการดาเนินการ

สวก. ได้ดาเนินการ พร้อม
ทั้งได้รายงานคณะ
กรรมการบริหาร สวก.
รับทราบแล้วทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 100
2) เดือน ก.ย.60 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สวก.
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 มี
ข้อเสนอแนะรวม 5 ข้อ
อยู่ระหว่างดาเนินการใน
เดือน ต.ค. 60 และจะ
รายงานคณะกรรมการ
บริหาร สวก. ต่อไป

ผล
ประเมิน

สรุปผลกำร
ประเมิน

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

2.2 สมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะ
ทำงกำรบริหำร
ตำมที่สำนักงำน
ก.พ.ร. กำหนด

1. ภาวะผู้นา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ขององค์การ
4. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

คะแนนเฉลี่ย 3.0
คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย




คะแนนเฉลี่ย 3.0
คะแนนเฉลี่ย 3.0
คะแนนเฉลี่ย 3.0
คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
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สรุปผลงำนสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 สนับสนุนทุนวิจัยจานวน 227 โครงการ เป็นเงินรวม 522.111 ล้านบาท (แผนทั้งปี 520 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็น (1) งบประมาณ
ของ สวก. จ านวน 20 โครงการ เป็ นเงิ น 46.817 ล้ านบาท และ (2) งบประมาณที่ สวก. ได้ รั บมอบหมายจากส านั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการแผนงานวิจัยที่สาคัญ
ของประเทศ จานวน 207 โครงการ เป็นเงิน 475.294 ล้านบาท
 มีการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย จานวน 58 คาขอ จากเป้าหมาย 32 คาขอ คิดเป็นร้อย
ละ 181.25 แบ่งเป็น (1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 11 คาขอ (2) อนุสิทธิบัตร 42 คาขอ และ (3) ลิขสิทธิ์ 5 คาขอ
 มีการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิง
พาณิ ชย์ ผ่ านกิจกรรมต่ างๆ รวมทั้งสิ้น 71 โครงการ จากเป้ าหมาย 44 โครงการ สนับสนุ นทุนการศึ กษาปริญญาเอกเฉลิม พระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี สนับสนุนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ สนับสนุนทุนนาเสนอผลงานวิจัย ณ
ต่างประเทศ และสนับสนุนทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย
 จัดทาคลังข้อมูล วิจัยเกษตรเพิ่มจานวน 9 คลังข้อมูล และเชื่ อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) ห้องสมุด วช. 2)
ห้องสมุดงานวิจัย สกว. 3) ฐานข้อมูลสื่อการเกษตร มก. 4) ฐานข้อมูลสื่อการเกษตร NIDA และ 5) Thailand Library
Integrated System เรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่บน www.arda.or.th รวมทั้ง จัดทา “ระบบการติดตามและแจ้งเตือน
สถานะโครงการวิจัย” จานวน 1 ระบบ และเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว
 สนับสนุนทุนวิจัยรวมทั้งสิ้น 227 โครงการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวม 53 หน่วยงาน แบ่งเป็นสถาบันการศึกษา จานวน 37 แห่ง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 9 หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ จานวน 6 หน่วยงาน และภาคเอกชน 1 หน่วยงาน
 สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ จานวน 41 ทุน รวม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการสุขภาพสัตว์/การ
ป้องกันโรคสัตว์ 2) การปรับปรุงพันธุ์ 3) การจัดการการผลิต 4) การจัดการทรัพยากร และ 5) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
โดยสนับสนุนทุนให้บุคลากร กษ. จาก 8 หน่วยงาน
 จัดทาฐานข้อมูลการวิจัยการเกษตร โดยจัดทาระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
ภายนอก หรือ THAILAND AGRICULTURAL RESEARCH REPOSITORY (TARR) ซึ่งได้กาหนด Meta data มาตรฐาน
จานวน 28 Meta data โดย สวก. ได้พัฒนาเว็บเซอร์วิส www.tarr.arda.or.th ในการให้บริการ
 จัดทาชุดองค์ความรู้ E-book จานวน 1 ชิ้นงาน ซึ่งประกอบด้วย E-book จานวน 11 เล่ม นาขึ้นเผยแพร่บนชั้นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดทาสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย (Ez-knowledge) 2 รูปแบบ คือ (1) วีดิทัศน์ จานวน 30 เรื่อง (2)
Motion graphic จานวน 20 ตอน นาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สวก.
 ผลักดันการนาไปใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในรูปแบบของจัดทา
วีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้โครงการวิจัย 2 โครงการ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจานวน 3 โครงการ คือ 1) การลดต้นทุนการ
ผลิตข้าวด้วยการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 2) การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง และ 3) การจัดการเพื่อลดการหลุดร่วงของ
ลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
 จัดทาโครงการ “ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว” ซึ่งเป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ สวก. กรมประมงและบริษัท เบทา
โกร จากัด (มหาชน) และมีเกษตรกรนาร่อง 200 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กาแพงเพชร อ่างทอง หนองคาย ขอนแก่น และ
นครราชสีมา ในลักษณะ “ประชารัฐ”
 เอกสารสังเคราะห์ผลงานวิจัย จานวน 4 เรื่อง 1) ส่งออกข้าวไทยไป Niche Market 2) ก้าวต่อไปของกุ้งไทยหลังวิกฤตโรคตายด่วน 3)
กรอบแนวคิดเชิงนโยบายเพื่อนาไปสู่การจัดทาร่างพระราชบัญญติปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม และ 4) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง
ถั่วเขียวและถั่วลิสง ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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ข้อสังเกต
1) เนื่องจากเงินทุนสะสมของ สวก. มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สวก. จาเป็นต้องหาแนวทางในการบริหารเงินทุน
สะสม โดยการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนทุนกับหน่วยงานภายนอก มีมาตรการลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานต่าง ๆ การพิจารณาค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและดาเนินการจัดเก็บรายได้ตามสัญญา
2) สวก. ควรทบทวนรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ พร้อมกับการพิจารณาค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3) คณะกรรมการ สวก. ควรเข้าร่วมประชุมสม่าเสมอเพื่อติดตามความก้าวหน้าและกากับการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) สวก. ควรติดตามผลการพัฒนา ปัญหา อุปสรรค สาหรับบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรที่ได้รับทุนการศึกษาต่อและ
ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ หรือหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะแก่บุคคลากรด้านการ
วิจัยการเกษตร
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