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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีผ่านมา 

และค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. 

..................................................................................................................... 
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญและผลการด าเนินงาน 

สวก. ด ำเนินกำรตำมภำรกิจหลักที่ส ำคัญ 3 ด้ำน ตำมแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรและงบประมำณของ สวก. ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ดังนี้ 

1)  การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สวก. มีนโยบำยสนับสนุนโครงกำรวิจัยที่เป็นงำนวิจัยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 

โครงกำรวิจัยที่เป็นงำนวิจัยเพื่อสร้ำงนวัตกรรม และโครงกำรวิจัยที่เป็นงำนวิจัยท่ีแก้ปัญหำระยะกลำงและระยะยำว ในกรอบวงเงินทุน
วิจัย 110.00 ล้ำนบำท ภำยใต้กรอบกำรวิจัยประจ ำปีงบประมำณ 2559 รวมถึงมุ่งเน้นผลักดันผลงำนวิจัย เทคโนโลยี และ/หรือ
ทรัพย์สินทำงปัญญำไปขยำยผล และกำรน ำผลงำนวิจัยไปร่วมท ำโครงกำรกับภำครัฐ/ภำคเอกชน เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงแท้จริง ซึ่งพันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยกำรเกษตร นี้ มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำง
งำนวิจัยเชิงรุก โดยเน้นกำรวิจัยเชิงพำณิชย์ สำธำรณะ และนโยบำย  

1.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 
ผลกำรด ำเนินงำนของ สวก. ในปีงบประมำณ 2559 (1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) สวก. ได้อนุมัติทุนสนับสนุน

โครงกำรวิจัย จ ำนวน 23 โครงกำร เป็นเงินรวม 110.035 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.03 ของแผนสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัย 
(110.000 ล้ำนบำท) ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยของ สวก. ปีงบประมาณ 2559 

โครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุนทุนปี 2559 จ าแนกตามกรอบการวิจัย 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

1. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือก าหนดนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล 2 39.112 35.56 
1.1 กำรพัฒนำนโยบำยกำรจัดกำรประมงอย่ำงมีประสิทธิภำพบนพื้นฐำนระบบนิเวศ-สังคม

ภำยใต้ธรรมำภิบำลท่ีดีเพ่ือควำมยั่งยืนทำงกำรประมงในพื้นท่ีอ่ำวไทยตอนใน 
 36.974  

1.2 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำแนวทำงปฏิบัติในกำรส่งออกสัตว์น้ ำสวยงำม : กรณีศึกษำในกุ้งแรด  2.138  
2. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก 1 9.920 9.02 

2.1 กำรสร้ำงแนวทำง/มำตรกำรกำรลดกำรกีดกันทำงกำรค้ำในกำรส่งออกจระเข้  9.920  
3. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล 3 15.449 14.04 

3.1 กำรคัดเลือกพันธุ์ข้ำวโพดไร่ลูกผสมและเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีเหมำะสม ส ำหรับกำรผลิต
ข้ำวโพดในช่วงฤดูปลำยฝนและฤดูแล้งในจังหวัดนครรำชสีมำ 

 5.570  

3.2 กำรพัฒนำระบบเรดำร์เพื่อกำรจัดท ำแผนท่ีใต้ดินส ำหรับกำรเกษตร  5.847  
3.3 กำรพัฒนำรูปแบบกำรปลูกพืชผักปลอดภัยโดยใช้นวัตกรรม Cement ring แบบประหยัดน้ ำและ

เทคนิคกำรปรับควำมอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยจุลินทรีย์ส ำหรับชำวบ้ำนในกลุ่มป่ำห้วยขำแข้ง 
 4.032  

4. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 9 24.492 22.27 
4.1 ฟำร์มโคนมต้นแบบเพื่อกำรใช้พลังงำนทำงเลือกต้นทุนต่ ำ  2.531  
4.2 กำรพัฒนำบัวประดับสกุล Nymphaea spp. โดยกำรผสมข้ำมระหว่ำงสกุลย่อย 

Nymphaea และสกุลย่อย Anecphya 
 0.710  

4.3 กำรพัฒนำวัคซีนต่อต้ำนกำรติดเชื้อ nervous necrosis virus ในปลำกะรัง ด้วยยีสต์อำร์ม
มิ่งเทคโนโลยี 

 1.233  

4.4 กำรพัฒนำชุดเซนเซอร์วัดกำรคำยน้ ำของพืชและควำมชื้นดินเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำในแปลงปลูกพืช 
 

 1.940  
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โครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุนทุนปี 2559 จ าแนกตามกรอบการวิจัย 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

4.5 ควำมสัมพันธ์ของโกนำโดโทรปินรีลิสสิ่งฮอร์โมน ลูติไนซ่ิงฮอร์โมน และเอสโตรเจนต่อกำรเจริญ
ของอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยเป๋ำฮื้อเขตร้อน Haliotis asinine 

 0.448  

4.6 กำรเพำะแยกและศึกษำลักษณะทำงพันธุกรรมของเชื้อไวรัสมำเร็กซ์สำยพันธุ์ท่ีระบำดใน
ประเทศไทย 

 1.208  

4.7 กำรพัฒนำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ สำยพันธุ์ไข่ดก  6.490  
4.8 กำรพัฒนำพันธุ์ปลำนิลทนโรคสเตรปโตคอดโคซิส โดยใช้เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์ด้วย

เครื่องหมำยโมเลกุล (ระยะท่ี 2) 
 8.962  

4.9 ระบบต้นแบบกำรวิเครำะห์เพื่อกำรพยำกรณ์และเตือนภัยโรคปำกและเท้ำเปื่อย  0.970  
5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์ 2 2.038 1.85 

5.1 กำรสกัดน้ ำมันอะโวคำโดและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกผลอะโวคำโด  0.600  
5.2 กำรพัฒนำไฮโดรเจลจุ่มเต้ำนมจำกข้ำวไทยท่ีมีสำรต้ำนเชื้อแบคทีเรียส ำหรับป้องกันภำวะ

เต้ำนมอักเสบในโค 
 1.438  

6. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจสินค้าเกษตร 1 0.488 0.44 
6.1 กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนวิจัยเกี่ยวกับปลำนวลจันทร์ทะเลเพื่อน ำไปสู่สัตว์

น้ ำเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 0.488  

7. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการเกษตร 5 18.535 16.85 
7.1 กำรออกแบบและสร้ำงเครื่องแยกเน้ือและเส้นใยผลตำลโตนด และพัฒนำเส้นใยผล

ตำลโตนดเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์กระดำษพื้นบ้ำน ต ำบลท่ำหิน อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ 
 0.763  

7.2 กำรผลิตเชื้อพันธุ์และกำรเลี้ยงครั่งบนพืชทำงเลือกเพื่อกำรค้ำ  3.232  
7.3 กำรพัฒนำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้ำว รุ่น ALRO 1 แบบมีส่วนร่วม  1.268  
7.4 กำรเตรียมกล้ำเชื้อส ำหรับกำรผลิตเอนไซม์เครำติเนสและกำรท ำแห้งเอนไซม์เครำติเน

สด้วยวิธีกำรท ำแห้งแบบพ่นฝอยในระดับโรงงำนต้นแบบ 
 3.631  

7.5 กำรวิจัยและพัฒนำระบบอำกำศยำนไร้นักบินส ำหรับกำรตรวจอำกำศชั้นบนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 

 9.641  

รวม 23 110.035 100.03 
 
1.2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
ผลกำรด ำเนินงำนของ สวก. ในปีงบประมำณ 2559 (1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) สวก. ได้น ำผลงำนวิจัยที่ได้จำก

โครงกำรวิจัยที่ สวก. ให้กำรสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เชิง
สำธำรณะ และเชิงนโยบำย ผ่ำนรูปแบบกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรจัดกิจกรรมฝึกอบรม กำรจัดกิจกรรมเผยแพร่
ผลงำนวิจัยเชิงนโยบำย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เป็นต้น จ ำนวน 63 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 157.50 ของแผนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (40 โครงกำร) ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 2 

ตารางที่ 2 การน าผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559 

ประเภท 
แผนการน าผลงานวิจัยสู ่

การใช้ประโยชน์ (โครงการ) 
ผลการน าผลงานวิจัยสู ่

การใช้ประโยชน์ (โครงการ) 
ร้อยละ 

1.  พำณิชย ์ 20 24 120.00 
2.  สำธำรณะ 10 26 260.00 
3.  นโยบำย 10 13 130.00 

รวม 40 63 157.50 
 
1.3) การยื่นค าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลกำรด ำเนินงำนของ สวก. ประจ ำปีงบประมำณ 2559 (วันที่ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) สวก. ได้พิจำรณำ

องค์ควำมรู้ที่ได้จำกโครงกำรวิจัย และยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ จ ำนวน 38 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 126.67 ของ
แผนทั้งปี (30 รำยกำร) ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 3 
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ตารางที่ 3 การยื่นค าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2559 
 

 

 

 
2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สวก. มีนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร โดยเน้น

ประเภททุนระยะสั้น หรือลักษณะต่อยอด กำรสนับสนุนพัฒนำศักยภำพของนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้นักวิจัยเกิดควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำง ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ท้ังหมด 4 ประเภท ได้แก่ ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติกำรวิจัย ณ 
ต่ำงประเทศ ทุนน ำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศ และกิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก. ซึ่งพันธกิจที่ 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรนี้ จะมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำนักวิจัยและ
เครือข่ำย โดยเน้นบุคลำกร กษ. ในลักษณะต่อยอด 

ผลกำรด ำเนินงำนของ สวก. ในปีงบประมำณ 2559 (1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) สวก. ได้พิจำรณำสนับสนุนทุน
พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร จ ำนวน 33 ทุน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนสนับสนุนทุนพัฒนำบุคลำกรวิจัย (33 
ทุน/โครงกำร) และได้มีกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรม จ ำนวน 15 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรม (15 
หลักสูตร) ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 4 

       ตารางที่ 4 การสนับสนนุทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2559 

ประเภททุน หน่วย แผนงาน ผลงาน ร้อยละ 
1. ทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิกำรวิจยั ณ ต่ำงประเทศ ทุน 15 15 100.00 
2. ทุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ  ทุน 15 15 100.00 
3. ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศ  โครงกำร  3   3 100.00 
4. กิจกรรมฝึกอบรมจดัโดย สวก.  หลักสตูร 15 15 100.00 

3) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สวก. มีนโยบำยกำรด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยจะด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สวก. (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมใช้งำนและเป็นเครื่องมือ
ในกำรเสริมสร้ำงงำนวิจัย พัฒนำนักวิจัย และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรเพื่อควำมเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งพันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรนี้ จะมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำร
จัดกำรและสื่อสำรองค์ควำมรู้เพื่อประโยชน์สำธำรณะในรูปแบบที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำนของ สวก. ในปีงบประมำณ 2559 (1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) สวก. ได้ด ำเนินกำรตำม
กระบวนงำน/ขั้นตอน และส ำเร็จตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการด าเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2559 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1. กำรจัดท ำมำตรฐำนข้อมลูวิจัย
กำรเกษตร (สวก.) 
ตัวช้ีวัด ระบบมำตรฐำนข้อมลูกำร
วิจัยกำรเกษตร (สวก.) จ ำนวน 1 
ระบบ 

    สวก. ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อจัดท ำระบบเช่ือมโยงข้อมูลงำนวิจัยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในระยะแรกได้จัดท ำเป็นฐำนข้อมูลบทคัดย่องำนวิจัย มีกำรก ำหนดเป็น 5 เม
ตะดำต้ำ คือ 1.ช่ือนักวิจัย  2.ช่ือโครงกำรวิจัย  3.ช่ือหน่วยงำน 4.ปีงบประมำณ 5.ค ำสืบค้น 
ปัจจุบันมีข้อมูลบทคัดย่องำนวิจัยในระบบ จ ำนวน 3,835 เรื่อง  และในระยะต่อไป จะจัดท ำ
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลงำนวิจัยกำรเกษตรทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
 
 

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา จ านวนค าขอ (รายการ) 
1. สิทธิบัตรไทย 12 
2. อนุสิทธิบัตร 25 
3. เครื่องหมำยกำรค้ำ   1 

รวม 38 
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
2. กำรปรับปรุงและพัฒนำฐำน
ผลงำนวิจัยโครงกำรที่แลว้เสร็จ 
ตัวช้ีวัด ฐำนผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสรจ็มี
กำรพัฒนำ จ ำนวน 1 ระบบ 

    สวก. ได้ปรับปรุงและพัฒนำฐำนผลงำนวิจัยโครงกำรที่แล้วเสร็จ โดยก ำหนดรำยงำนที่จะ
แสดงผลเพิ่มเติมในฐำนผลงำนวิจัยโครงกำรที่แล้วเสร็จ อำทิ 1) ผลผลิตของโครงกำร 
(Output) 2) ทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual Property) 3) ครุภัณฑ์โครงกำร  
4) งบประมำณกำรใช้จ่ำย ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลผลงำนวิจัยโครงกำรที่แล้วเสร็จจ ำนวน 211 
โครงกำร ได้น ำขึ้นเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์ สวก. และหน้ำเว็บคลังข้อมูลงำนวิจัยไทย หรือ 
Thai National Research Repository (TNRR) 

3. กำรพัฒนำและเพิม่จ ำนวน
คลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตร  
ตัวช้ีวัด จ ำนวนคลังข้อมูลกำรเกษตร
ที่เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 3 ชนิด 

1.   สวก. ได้พัฒนำและเพิ่มจ ำนวนคลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปีงบประมำณ 
2558 สวก. มีคลังข้อมูลกำรเกษตรจ ำนวน 9 ฐำน คือ 1) ข้ำว 2) มันส ำปะหลัง  
3) ยำงพำรำ 4) กล้วยไม้ 5) ไหม 6) ล ำไย 7) ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 8) ข้อมูลสำรสนเทศ
กำรเกษตรเฉพำะภำคเหนือ และ 9) ข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรเฉพำะภำคใต้  

2.   ปีงบประมำณ 2559 สวก. ได้จัดท ำคลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตรเพิ่มอีก 3 ชนิด คือ ปำล์ม
น้ ำมัน อ้อย และมะม่วง น ำขึ้นเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์ สวก. เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559  
โดยพืชทั้ง 3 ชนิด สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
กำรเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2558 – 2564) 

4. กำรส่งเสริมเครือข่ำยควำม
ร่วมมือเพื่อสร้ำงองค์ควำมรูภ้ำค
กำรเกษตรด้วยไอซีที 
ตัวช้ีวัด เครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรูภ้ำคกำรเกษตรดว้ย
ไอซีที ภำยในกระทรวงเกษตรฯ 
จ ำนวน 1 หน่วยงำน 

1.   สวก. ได้จัดส่งวีดิทัศน์ควำมรู้ล ำไย  ตั้งแต่ต้นน้ ำ ถึงปลำยน้ ำ จ ำนวน 96 ตอน ให้กับ
มหำวิทยำลัยจ ำนวน 4 แห่ง  ที่ท ำบันทึกควำมร่วมมือกับ สวก. คือ มหำวิทยำลัยแม่โจ้  
มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยพะเยำ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ รวมทั้ง ธกส. 
เพื่อร่วมกันเผยแพร่ควำมรู้ล ำไย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชำชนท่ีสนใจ 

2.   สวก. ได้ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ของ กษ. รวม 15 หน่วยงำน เพื่อ
จัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนวิจัย กษ. ร่วมกัน โดยปัจจุบันสำมำรถสืบค้นข้อมูลงำนวิจัย กษ. 
ได้แล้ว รวม 3,835 เรื่อง จำก 17 หน่วยงำน ผ่ำนทำงเว็บไซด์ สวก. (www.arda.or.th) 

5. กำรจัดท ำ Ez-Knowledge 
ตัวช้ีวัด จ ำนวนฐำน Ez-knowledge 
ที่เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 5 ฐำน 

    สวก. ได้จัดท ำเป็นวีดิทัศน์ควำมรู้กำรเกษตรแบบง่ำย จ ำนวน 5 รำยสินค้ำ คือ 1) ข้ำว 2) 
ปำล์มน้ ำมัน 3) กุ้ง 4) แพะนม และ 5) ปลำช่อน รวม 30 ตอน และได้น ำขึ้นเผยแพร่บนหน้ำ
เว็บไซต์ สวก. เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559 เรียบร้อยแล้ว 

6. กำรจัดท ำ Application เพื่อ
เผยแพร่ Ez-knowledge 
ตัวช้ีวัด Application เผยแพร่  
Ez-knowledge จ ำนวน 1 
Application 

    สวก. ได้จัดท ำ Application เพื่อเผยแพร่ Ez-knowledge  เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี
เนื้อหำในกำรเผยแพร่ที่หลำกหลำย อำทิ 1) ควำมรู้เกษตรอย่ำงง่ำย 2) ผลิตภัณฑ์เด่นของ 
สวก. 3) ข่ำวเกษตร และข่ำวประชำสัมพันธ์ สวก. 4) กำรตั้งประเด็นที่น่ำสนใจ (Hot issue) 
5) กำรน ำเสนอด้วยภำพเพื่อให้เข้ำใจได้ง่ำย (Infographic) สำมำรถดำวน์โหลด Application 
ARDA ได้ทั้งจำกระบบปฏิบัติกำร ios และ Android 

7. กำรจัดใช้ระบบ Cloud ช่วยใน
กำรเผยแพร่ข้อมลู 
ตัวช้ีวัด ระบบสำรสนเทศที่ใช้ระบบ 
Cloud จ ำนวน 1 ระบบ 

    สวก. ได้น ำระบบจองห้องประชุม และระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นบนระบบ Cloud 
Computing ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนของ สวก. ในปีงบประมำณ 2559 (1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) ตำมแผนปฏิบัติกำรและ
งบประมำณของ สวก. ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ 17 กลยุทธ์ 77 กิจกรรม 76 ตัวช้ีวัด พบว่ำสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ หรือสูงกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้รวม 71 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 93.42 และต่ ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 
จ ำนวน 5 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 6.58 สรุปได้ดังตำรำงที่ 6 

 
ตารางที่ 6 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2559 

รายการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(ตัวชี้วัด) 

รวม 
(ตัวชี้วัด) 

ร้อยละ 

สูงกว่ำเป้ำหมำย 8 2 2 12 24 31.58 
ตำมเป้ำหมำย 9 7 6 25 47 61.84 

ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย - 1 - 4 5 6.58 
รวม 17 10 8 41 76 100.00 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลกั 

1) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยกำรเกษตร เป็นพันธกิจที่ 1 ของ สวก. และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำง

งำนวิจัยเชิงรุก โดยเน้นกำรวิจัยเชิงพำณิชย์ สำธำรณะ และนโยบำย ซึ่งกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของกำรสนับสนุน
ทุนโครงกำรวิจัย และส่วนของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2559 (1 ตุลำคม 2558 – 30 
กันยำยน 2559) พบว่ำ ในส่วนของกำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัย มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ โดยสำมำรถ
สนับสนุนทุนโครงกำรวิจัย ได้จ ำนวน 23 โครงกำร เป็นเงินรวม 110.035 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.03 ของแผนสนับสนุนทุน
โครงกำรวิจัย (110.000 ล้ำนบำท)  

อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย สำมำรถสรุปปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขได้ ดังนี้ 
 
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 

1. ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ยื่นขอทุนจำก สวก. ยังไม่ตรงตำมควำมต้องกำรหรือไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อกำรได้รับทุน 
2. กำรปรับแก้ไขข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ได้รบควำมเห็นชอบในหลักกำรเบื้องต้นแล้ว ไม่สำมำรถควบคุมหรือบริหำร

ระยะเวลำได้ท ำให้เกิดช่องว่ำงของกำรด ำเนินงำน 
 
แนวทางแก้ไข 

1. ประสำนงำนกับทีมวิจัยเพื่อพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยอย่ำงใกล้ชิด 
2. ก ำหนดระยะเวลำกำรปรับแก้ไขข้อเสนอโครงกำรวิจัยให้มีควำมชัดเจน 
3. ทบทวนและจัดท ำคู่มือส ำหรับนักวิจัยถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

 
2) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร เป็นพันธกิจที่ 2 ของ สวก.และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์

ที่ 2 กำรพัฒนำนักวิจัยและเครือข่ำย โดยเน้นบุคลำกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด ซึ่งกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร และส่วนของกำรบริหำรจัดกำรหลังจำกที่ได้ให้กำรสนับสนุนทุนแล้ว โดยผล
กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2559 พบว่ำ สวก. มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร ตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้โดยได้สนับสนุน
ทุนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร จ ำนวน 33 ทุน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนกำรสนับสนุนทุนพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร (33 ทุน/โครงกำร) จ ำแนกเป็น กำรสนับสนุนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน 15 ทุน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนสนับสนุนทั้งปี (15 ทุน) กำรสนับสนุนทุนน ำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน 15 ทุน และ
กำรสนับสนุนทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศ จ ำนวน 3 โครงกำร และได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร ในหน่วยงำนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ ำนวน 15 หลักสูตร  

อยำ่งไรก็ตำมในกำรสนับสนุนพัฒนำบุคลำกรวิจัยพบปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข ดังนี้  
 
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 

1. ผู้สมัครส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
2. ระยะเวลำในกำรหำสถำนท่ีที่จะไปฝึกอบรมหรือไปน ำเสนอผลงำนและกำรได้รับกำรต้อนรับ 

 
แนวทางแก้ไข 

1. จัดฝึกอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับนักวิจัย 
2. วำงแผน และประสำนงำนล่วงหน้ำในกำรด ำเนินงำนอย่ำเคร่งครัดและรัดกุมอยำกมำกยิ่งขึ้น รวมถึงทบทวน

แผนงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
  3) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 

กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร เป็นพันธกิจที่ 3 ของ 
สวก. และสอดคล้องกับยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำรองค์ควำมรู้ เพื่อประโยชน์สำธำรณะในรูปแบบท่ีสำมำรถเข้ำใจได้
ง่ำย และยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง โดยผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
(1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) พบว่ำ สำมำรถด ำเนินงำนได้ส ำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม ได้แก่ กำรจัดท ำมำตรฐำนข้อมูลวิจัย
กำรเกษตร (สวก.) กำรปรับปรุงและพัฒนำฐำนผลงำนวิจัยโครงกำรที่แล้วเสร็จ กำรพัฒนำและเพิ่มจ ำนวนคลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตร 
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กำรส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ภำคกำรเกษตรด้วยไอซีที กำรจัดท ำ Ez-Knowledge กำรจัดท ำ Application 
เพื่อเผยแพร่ Ez-knowledge กำรจัดใช้ระบบ Cloud ช่วยในกำรเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงกำรจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ด้ำนไอทีทั้งในส่วน
ของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กำรจัดฝึกอบรมเพื่อให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ และกำรบ ำรุงรักษำตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนของเครื่องมือ
อุปกรณ์ด้ำนไอทีทุกประเภท  

ทั้งนี้สำมำรถสรุปปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขได้ดังนี้ 
 
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 

1. ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้มีควำมหลำกหลำยและขำดกำรบูรณำกำร 
 
แนวทางแก้ไข 

1. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรโดยก ำหนด Metadata ของมำตรฐำนข้อมูลกลำง 
2.   ก ำหนดหลักเกณฑ์แนวทำง/ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลำในกำรส่ง/น ำเข้ำข้อมูลและตรวจทำนควำมถูกต้องครบถ้วน

สมบูรณ์ และพัฒนำโปรแกรมเช่ือมระบบข้อมูลงำนวิจัยเพื่อให้ตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้ประโยชน์ 
 

4) ด้านการบริหารจัดการงานภายใน สวก.  
 กำรบริหำรจัดกำรงำนภำยในของ สวก. เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้กำรด ำเนินงำนภำพรวม
ของ สวก. เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และพันธกิจหลักที่ส ำคัญ โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย กิจกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนงำน และกำรติดตำมประเมินผล กำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรของ สวก. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในของ สวก. กำรพัฒนำระบบคุณภำพกำรด ำเนินงำน กำรบริหำร
จัดกำรเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินของ สวก. กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร กำรพัฒนำควำมร่วมมือท้ังในและต่ำงประเทศ และกำร
ส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกทำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส โดยผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2559 (1 ตุลำคม 
2558 – 30 กันยำยน 2559) พบว่ำ กิจกรรมส่วนใหญ่สำมำรถด ำเนินงำนได้เปน็ไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้  มีเพียงบำงกิจกรรมที่มีผล
กำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนรูปแบบ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน และบำงกิจกรรมได้มีกำรศึกษำ
ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว พบว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้จึงยกเลิกกิจกรรมดังกล่ำว และปรับโอนงบประมำณไปใช้ให้กิจกรรมที่มีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนแทนตำมควำมเหมำะสม  

ทั้งนี้สำมำรถสรุปปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนภำยใน สวก. ได้ดังนี้ 
 
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 

1. ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่น ำมำใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบำง                     
     ระบบยังไม่เสถียร/สมบูรณ์ ท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
2. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HRM & HRD) มีประสิทธิผลไม่เพียงพอ 

 
แนวทางแก้ไข 

1. เร่งด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่น ำมำใช้ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนท่ียังไม่เสถียร/ไม่สมบูรณ์ ให้สำมำรถใช้ได้จริงและเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสมบูรณ์ 

2. ศึกษำ วิเครำะห์โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมกับภำรกิจในปัจจุบันและอนำคต 
3. จัดให้มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ในองค์กรที่มีประสิทธิภำพ 
4. พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภำพและพึ่งพอใจต่อผู้รับบริกำร 

 
................................................................................ 

 


