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หน้าที่ บห - 1 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 
ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก.เป็นหน่วยงำนของรัฐ

ประเภทองค์กำรมหำชน ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2546 
เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2546 โดยมีทุนด ำเนินกำรขั้นต่ ำประมำณ 3,000 ล้ำนบำท 

กำรด ำเนินงำนตลอดระยะเวลำ 12 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2546–2558) สวก. มียุทธศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำนทั้งสิ้นจ ำนวน 3 ฉบับ โดยยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของ สวก. ฉบับปัจจุบัน หรือฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2555–2559) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยำยน ปีงบประมำณ 2559 ดังนั้น เพ่ือให้ สวก. มีเป้ำหมำย 
ที่ชัดเจนในกำรด ำเนินงำน สอดคล้องกับบริบทของโลก และของประเทศที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงต่อเนื่อง 
จึงได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ให้มีควำมเหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบัน เชื่อมโยงกับทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
แนวนโยบำย ทิศทำง ยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรปฏิรูปในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรปฏิรูประบบวิจัย
เพ่ือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำของประเทศ กำรปฏิรูประบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพ่ือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงนวัตกรรมของประเทศ และกำรปฏิรูปองค์กำรมหำชน เป็นต้น  

ทั้งนี้  เพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564)  
ที่จัดท ำขึ้นนี้ เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนงำนหลักและแผนงำนประจ ำปีของ สวก. 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำงำนวิจัยกำรเกษตร และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร รวมถึง 
กำรเผยแพร่ข้อมูลและสำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตรที่เป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง ต่อไป 
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  หน้าที่ 1 

 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) ของส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ด าเนินการโดยเชื่อมโยงนโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ เพ่ือเป็นแนวทางและกรอบในการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของหน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดเป้าประสงค์ ส าหรับแต่ละประเด็นทางยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัด และการด าเนินงานโครงการ รวมถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ และงบประมาณที่จะเสนอขอ 
1. ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์  

การด าเนินงานของ สวก. ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) 
การเชื่อมโยงแผนการพัฒนาในระยะต่างๆ กับแนวทางการปฏิรูปที่ส าคัญต่อการพัฒนา 

ภาคการเกษตรไทย เพ่ือให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ได้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ดังนี้ 

1.1 กรอบการพัฒนาในระยะยาว : แนวนโยบายการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  
ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก 
“ประชารัฐ” ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาในระยะยาว ดังแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 
 

 
 

 

  
 

มีความม่ันคงและปลอดภัยในทุกมิติ (ประเทศ สังคม 
ประชาชน สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ การเมือง) 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง 

การพัฒนาที่สร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  
ทุกภาคส่วน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผน 12 
พ.ศ.2560-2564 

แผน 13 
พ.ศ.2565-2569 

แผน 14 
พ.ศ.2570-2574 

แผน 15 
พ.ศ.2575-2579 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อ
การบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาต ิในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

มั่นคง 

มั่งค่ัง 

ยั่งยืน 

ระยะที่ 1 
5 ป ี

ระยะที่ 2 
10 ป ี

ระยะที่ 3  
15 ป ี

ระยะที่ 4 
20 ปี 

2560 2579 
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 หน้าที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

1.2 แนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลปัจจุบัน : แนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามประเด็น 
การพัฒนาดังกล่าวในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลปัจจุบัน จะท าให้สามารถปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยใช้แนวคิด “ประเทศไทย 4.0”  
ซึ่งมีกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engines of Growth) ที่ส าคัญ คือ การแปลง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบด้าน “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” ให้เป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร ดังนี้   

1) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับต้นน้ าภาคเกษตร โดยการเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม อาทิ การเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้ าตาล มันส าปะหลัง 
ให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceutics)  

2) สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้ า  ได้แก่ อุตสาหกรรม 
เกษตรสมัยใหม่ที่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี  อาทิ  การเกษตรแม่นย าสู ง (Precision Farming) 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

3) ผลักดันผู้ประกอบการปลายน้ า โดยเฉพาะรายใหม่ (Startups) สู่การเป็น Smart Enterprises 
ที่มีศักยภาพสูง และเพ่ิมผลิตภาพแรงงานขององค์กรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” เน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน 
ดังแผนภาพที่ 2 

แผนภาพที่ 2  นโยบายประเทศไทย 4.0  
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ใช้แนวทางการขับเคลื่อนแบบ “ประชารัฐ” มุ่งสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ทั้งภาคเอกชนสถานศึกษา และสถาบันการเงิน ต่างๆ ให้ท างานร่วมกัน 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่ 
เน้นการใช้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และบริการ 

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ Value-Based Economy 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

เน้นไปท่ีภาค
การเกษตร  
ขายวัตถุดิบ 

อุตสาหกรรมเบา 
ใช้ต้นทุนแรงงาน  
และวัตถุดิบน้อย 

อุตสาหกรรมหนัก 
และการส่งออก 
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1.3 ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในระยะกลาง : แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนโยบายองค์รวม
แบบบูรณาการ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560–2564) และระดับนโยบายชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน ประกอบด้วย 

1) การพัฒนาตามกรอบประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประเทศไทยในการเป็นผู้น าและศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่ส าคัญ ทั้ งนี้  มาตรการที่ ใช้  
ในการด าเนินงานมีดังนี ้

(1) ปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคการเกษตรเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
(2) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์ บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือวางรากฐานให้ประเทศ 
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

(3) เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

(4) สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ยกระดับรายได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม  

2) การพัฒนาตามกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ การสร้างงาน 
ที่เหมาะสม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

แผนภาพที่ 3  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 

 

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

คนเป็น
ศูนย์กลาง
การพัฒนา 

 

การมีส่วน
ร่วมในการ

พัฒนา 

 

มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการ
พัฒนา
ประเทศ 

ยึดหลัก  
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 9-11 

• มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่าง 
หน่วยงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก  

• ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ  
ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ  

การพัฒนาคนในประเทศมีลักษณะส าคัญ 
5 ประการได้แก ่ 

1) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
2) มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์  
3) มีความคิดสรา้งสรรค์  
4) มีความเคารพในความแตกต่าง  
5) มีจุดยืนทางจริยธรรม 

ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐ
ร่ วมกันพัฒนาประเทศบนหลั กการ ร่ วมคิด  
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

    1. การเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย์ 2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

    3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน       4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

    5. ด้านความม่ันคง 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

    7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์      8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัยและนวัตกรรม 

    9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ                   10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค   



 
 

 
 หน้าที่ 4 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

1.4 การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาในมิติต่างๆ ของการพัฒนาในระยะกลาง โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของภาคเกษตรไทย และการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรส าหรับอนาคต  
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

1) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม 
อาทิ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
ภาครัฐ และภาคสังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตลาด โรงงานน าร่อง และการท าวิจัยตลาด เป็นต้น 

2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 4 ด้านหลัก 
ได้แก่ ด้านการลงทุนการวิจัยและพัฒนา อาทิ เน้นการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  เป็นต้น  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นต้น และด้านบริหาร
จัดการ อาทิ ปรับระบบการบริหารจัดการจาก Function-based Budgeting ไปสู่ Program-based Budgeting 
เป็นต้น 

แผนภาพที่ 4  การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาในมิติต่างๆ 

เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม 

พัฒนาสภาวะแวดล้อม 
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ใน 4 ด้านหลัก 

ด้านการลงทุนการวิจัย 
และพัฒนา  

ด้านบุคลากรวิจัย  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ด้านบริหารจัดการ  

1 2 

3 4 

ด้านบุคลากร
วิจัย  

ด้านบริหาร
จัดการ  



 

 
  หน้าที 5 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

แผนภาพที่ 5  การเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

 

 
 

 

เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม อาทิ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาค
สังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตลาด เป็นต้น 

พัฒนาสภาวะแวดล้อม วทน. อาทิ เน้นการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น พัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลย ีสนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้าน
อุปกรณ์และเครื่องมือระหว่างกัน ปรับระบบการบริหารจัดการจาก Function-based Budgeting ไปสู่ 
Program-based Budgeting เป็นต้น 

 

ปรับ โครงสร้ างทั้ งห่ วงโ ซ่คุณค่าในภาค
การเกษตร โดยต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 

สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้
พลังงาน 

ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ พัฒนาระบบการ
ติดตามประ เมินผลอย่าง เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพ สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี  
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การสร้างงานที่เหมาะสม 

 

กรอบประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ กรอบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

 
 

กลไกขับเคลื่อนการเตบิโตทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINES OF GROWTH) 

การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการขับเคลื่อนการพฒันา
ในมิติต่าง ๆ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจดัการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวตักรรมสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร 
 

เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดโซ่อปุทาน 

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

สร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกร 
และสถาบนั 

บริหารจัดการทรพัยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยนื 

แผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประเทศไทย 4.0 

พลัง “ประชารัฐ” 



 
 

 
  หน้าที่ 6 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

สวก. เป็นผู้น าในการบริหารการวิจัยการเกษตร  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
2)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั 
     การเกษตร 
3)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้าน 
     การวิจัยการเกษตร 

1)  ผลงานวิจัยท่ีด าเนินการแล้วเสร็จสามารถน าไปใช้ 
     ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และ 
     เชิงสาธารณะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
2)  พัฒนานักวิจัยการเกษตรแบบมืออาชีพ  
     เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
3)  มีระบบเชื่อมโยงข้อมลูงานวิจัยด้านการเกษตร 
     ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. แผนยุทธศาสตร์การด าเนนิงานของ สวก. ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) 
 สวก. ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจส าหรับการด าเนินงานในปี 2560 – 2564 โดยรวบรวมและ
ประมวลผลจากข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ 
ของ สวก. เพ่ือให้การก าหนดทิศทางของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความชัดเจน และตอบโจทย์ 
การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจส าหรับการด าเนินงาน รวมทั้งยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานของ สวก. ในปี 2560–2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร 
การก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) และเป้าหมาย (Targets) ของการด าเนินงานในแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ มีการก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และกลยุทธ์ (Strategies) การด าเนินงาน
โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการและแผนงบประมาณ  
ดังตารางที่ 1 ถึง 3 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

CORE  VALUE 
PROUD  TO  BE  ARDA 

P POSITIVE  THINKING 
คิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ 

A ACTIVE  APPROACH 
ท างานเชิงรุก 

R 

D 

A 

RELIABLE  SERVICES 
บริการประทับใจ 

DETERMINATION  for  GOOD 
GOVERNANCE  &  DEVOTED

มุ่งมีธรรมาภบิาล ท างานอย่างทุม่เท 
 

ACHIEVE  WITH UNITY 
ส าเร็จด้วยพลังสามัคคี 



 
 

 
  หน้าที่ 7 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

ตารางท่ี 1  แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
ยุทธศาสตร์ที ่1  การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล : รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1 การก าหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร 
1.2 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยของ 

สวก. และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
1.3 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 
1.4 การสร้างและพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัย 

กับหน่วยงานต่าง ๆ 

มีผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ 

 รายงานสรุปทิศทางภาคการเกษตรในอนาคต 
 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร 

จ านวน 2,500 ล้านบาท 
  จ านวนหน่วยงานในเครือข่ายเพิ่มขึ้น อย่างน้อย  

5 หน่วยงาน 
 ร้อยละ 80 ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ที่ด าเนินการอยู่ (Active) มีการด าเนินกิจกรรม/ 
โครงการ  

ผู้วิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

สส. 
สบ. 
กอ. 

1.5 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันงานวิจัย

ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด  
1.7 การบริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และติดตาม

ผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ได้  (ทั้ ง ใน เ ชิ ง
นโยบาย เชิงสาธารณะ และ
เชิงพาณิชย์) 

 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมาย
น าไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุม่ 
(ผู้ก าหนดนโยบาย/
ภาครัฐ/ภาคธรุกิจ 
(มุ่งเน้น SMEs)/
เกษตรกรและ
ผู้บริโภค) 

สก. 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ : รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1 การสร้างบุคลากรด้านวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ 
2.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัย 

1. เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านวิจัย
การเกษตร 

2. มีเครือข่ายนักวิจัยการเกษตร 
3. พัฒนาศักยภาพในด้าน 

การวิจัยของบุคลากร กษ. 

  ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนเป็นบุคลากรของ กษ. (ทุนการศึกษา/ 
ทุนปฏิบัติการวิจัย) 

  มีฐานข้อมูลนักวิจัยด้านการเกษตร  
  จ านวนทุนพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยการเกษตร 

รุ่นใหม่ 10 ทุน/ปี 

นักวิจัยด้านการเกษตร 
(ท้ังใน กษ. และ
ภายนอก กษ.) 

สพบ. 
สท.  

2.3 การบริหารจัดการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย สพบ. 



 
 

 
  หน้าที่ 8 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ : รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3.1 การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรด้วย 
นวัตกรรมสารสนเทศ 

3.2 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตร 
3.3 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร 

สู่สาธารณะ 
 

1. ฐานข้อมูลด้านการเกษตร
เชิงลึก 

2. เครือข่ายฐานข้อมลูที่
ครอบคลมุ 

  จ านวนฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีการเผยแพร่ เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย 10 ฐาน 

  มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยการเกษตรที่เช่ือมโยง
กับหน่วยงานภายนอก 

  จ านวนการอ้างอิง (Reference) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5  
  จ านวน IP ของการใช้ฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 
  จ านวนสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบเข้าใจง่าย 

ทีม่ีการเผยแพร่ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ 1 สื่อความรู้ 

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ 
ทุกกลุ่ม 

สท. 

3.4 การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็น 
ที่รู้จัก 

สวก. เป็นองค์กรที่เป็นท่ี
ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

ร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรม/งานตามแผน 
ประชาสัมพันธ์ของ สวก. 

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ 
ทุกกลุ่ม 

กอ. 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร : รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
4.1 การก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังและสรรหาบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม 
4.2 การบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

ให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Officer) 

สวก. เป็นองค์กรผู้น าด้านการ
วิจัยการเกษตร  ที่มีบุคลากร
มืออาชีพ มีระบบงานที่ทันสมัย 
มีความคล่องตวัสงู มีกลยุทธ์การ
บริหารจัดการที่ดี และมีความ
มั่นคงทางการเงิน 

 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับท่ี 4 

 มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในระยะของแผน 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับท่ี 4 

 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี 
ประสิทธิภาพ 

องค์กร/คนใน
องค์กร 

สบ. 
สพบ. 

 
 



 
 

 
  หน้าที่ 9 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4.3 การน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 มีระบบ e-Office ทีม่ีประสิทธิภาพ  
 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการในส านักงานได้รับความพึง

พอใจ 

สท. 

4.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มีความคล่องตวั
ในการปฏิบัติงาน 

 ร้อยละ  70 ของปัญหาและอุปสรรคที่ เ กิ ดจาก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ได้รับการแก้ไข 

สบ. 

4.5 การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตามนโยบาย  ร้อยละ 90 ของการด าเนินการยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ  

งานยุทธศาสตรฯ์ 

4.6 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ สวก.  ร้อยละ 80 ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้รับ 
การติดตามและประเมินผล 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

4.7 การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของ สวก.  ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการภายนอกได้รับ 
ความพึงพอใจ 

กอ. 

4.8 การก าหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางการเงิน และ
บริหารจัดการเงินทุนของ สวก. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 จัดหาเงินทุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อตอบสนองต่อ 
พันธกิจขององค์กร จ านวน 2,000 ล้านบาท  

 มีรายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร 
จ านวน 150 ล้านบาท 

สบ. 
สส. 
สก. 

สพบ. 

 

 

 

 

 



 
 

 
  หน้าที่ 10 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

ตารางท่ี 2  แผนปฏิบัติงานรองรับแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
ยุทธศาสตร์ที ่1  การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล : รายละเอียดของโครงการ 

กลยุทธ ์ โครงการ รายละเอียด ผลลัพธ ์
1.1 การก าหนดทิศทางการ

พัฒนางานวิจัยด้าน 
การเกษตร 

1)  การจัดท ากรอบการวิจัยระยะ 1-3 ปี 
 

 จัดให้มีการประชุมระดมสมองหรืองานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม เพื่อจัดท ากรอบการวิจัย
ระยะ 1-3 ปี โดยควรค านึงถึงการพัฒนางานวิจัยในลักษณะป้องกันภัย early warning 
system ของระบบเกษตรด้วย เพื่อเป็นทั้งการพัฒนาความสามารถของงานวิจัย และครอบคลุม 
การป้องกันภัยธรรมชาติภายนอก  

 ทั้งนี้ การก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการวิจัยการเกษตรควรด าเนินการแบบย้อนกลับ 
(Backward Conceptual Approach) กล่าวคือ มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อก าหนดเป้าหมาย
สูงสุดของการพัฒนา (Ultimate Goal) ในแต่ละช่วงเวลา แล้วจึงพิจารณา 4 องค์ประกอบหลัก 
ของห่วงโซ่งานวิจัยด้านการเกษตรที่เป็นไปตาม Supply Chain ได้แก่ 

แผนกรอบการวิจยัระยะ 1-3 ปี 

  1) ผลลัพธ์ ได้แก่ ความต้องการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยการเกษตร 2) ปลายน้ า ได้แก่ งานวิจัย
ด้านการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 3) กลางน้ า ได้แก่ งานวิจัยด้านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในการผลิต/การแปรรูป และ 4) ต้นน้ า ได้แก่ งานวิจัยด้าน
วัตถุดิบทางการเกษตร  

  จัดท ากรอบการวิจัยระยะ 1-3 ปี 

 

 2)   การก าหนดประเด็นวิจัยเร่งดว่น 
ของประเทศ และการส ารวจความ 

     ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

  ศึกษาบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อก าหนดประเด็นวิจัยเร่งด่วนของประเทศ 
และสนับสนุนการจัดท ากรอบการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 จัดประชุมระดมสมอง หรืองานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุม 
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และประชาชน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและ  
ความต้องการของเกษตรกรและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการเกษตร 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นงานวิจัยต่อยอด  
ภูมิปัญญาชาวบ้านมากขึ้น 

รายงานสรุปทิศทางภาคการเกษตร
และประเด็นวิจัยเร่งด่วน 
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1.2  การสนับสนุนทุน   

 โครงการวิจัยภายใต้ 
 กรอบวิจัยของ สวก.   
 และตรงกับความ 
 ต้องการของ 
 กลุ่มเป้าหมาย 

1)  การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่มี
ศักยภาพ 

  มุ่งเน้นการก าหนดโจทย์วิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของ 
 เกษตรกรตามนโยบาย กษ. และสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรในลักษณะ Selected   
 Topics อาทิ Seed Hub วัคซีนในสัตว ์กุ้งขาว UAV และ IUU เป็นต้น เพื่อการเติบโตของ 
 เศรษฐกิจภาคเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
1) เศรษฐกิจภาคเกษตรระดับจุลภาค ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์มีทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกร 

ผู้บริโภค และ สวก. โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ (1) ทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่
ได้มาตรฐานจ านวนมาก (Mass Production) เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่มีราคาถูก
และแข่งขันได้ และ (2) ทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Niche 
Market) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ให้แก่เกษตรกร  

    2) เศรษฐกิจภาคเกษตรระดับมหภาค ได้แก่ ทุนวิจัยเชิงนโยบายและเชิงสาธารณะที่
สอดคล้องกับเชิงพาณิชย์ทั้ง 2 ส่วนข้างต้น เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการวิจัย
การเกษตรของประเทศส าหรับการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายงานวิจัยด้าน
การเกษตร  

              ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสนับสนุนทุนวิจัยของ สวก. จึงแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ ทุนวิจัยที่ตอบสนอง
ทิศทางการเกษตรของประเทศ (Platform) และทุนวิจัยที่มีความส าคัญเร่งด่วนต่อการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศ (Flagship) 

  ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกโครงการที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
 เป็นส าคัญ โดยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการส ารวจความต้องการงานวิจัย 
 จากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาหรือวางแนวทางการพัฒนางานวิจัย 
 ด้านการเกษตร 

จ านวนโครงการและงบประมาณ
ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย 

1.3 การบริหารจดัการ
โครงการวิจัย 

1)  การจัดท าคู่มือการบริหารโครงการ
และคู่มือการบริหารความเสีย่ง
โครงการ 

  จัดท าคู่มือการบริหารโครงการและคู่มือการบริหารความเสี่ยง และให้มีการด าเนินการตาม 
 ขั้นตอนการบริหารโครงการและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสริมศักยภาพการท างาน 
 บริหารจัดการงานวิจัย  

  ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
และวางกลยุทธ์ในแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนก ากับดูแลและติดตามการบริหาร 

1. คู่มือการบริหารโครงการ 
2. คู่มือการบริหารความเสี่ยง  

 โครงการ 
3. รายงานภาพรวมสถานะและ 
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   ความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งรายงานสถานะและ 

 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ผลการด าเนินงานโครงการ
ของ สวก. 

 2)  การบริหารจดัการโครงการวิจยัทุน 
สวก. 

การบริหารจัดการโครงการวิจัย ครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ การท าสัญญาให้ทุนวิจัย การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ 
จนด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท างานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  

ร้อยละของโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการไดม้ีการติดตามและ
ประเมินผล 

 3)  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

  มีการเพิ่มบทบาทการบริหารโครงการให้กับคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ   
 ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ในแผนการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ  
 ตลอดจนก ากับดูแลและติดตามการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

  มีการก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการระยะสั้นอย่างน้อย 
 ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  

รายงานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการทุกครึ่งป ี

 4)  การบริหารจดัการโครงการวิจยัจาก
แหล่งทุนภายนอกอ่ืน ๆ 

การบริหารจัดการโครงการวิจัยซึ่ ง สวก. บริหารจัดการจากแหล่งทุนภายนอกที่ ได้รับ  
โดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การพิจารณาข้อเสนอโครงการ การท าสัญญา 
ให้ทุนวิจัย การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ จนด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

ร้อยละของโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการไดม้ีการติดตามและ
ประเมินผล 

1.4 การสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือและ
เครือข่ายการวิจัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

1)   การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนา
เครือข่ายการวิจัย 

  มีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย โดยขยายการเช่ือมโยง 
 หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยงานในประเทศ 
 และหน่วยงานต่างประเทศ โดยมุ่ งเน้นการน าจุดแข็ง โอกาส และทรัพยากรของ 
 แต่ละหน่วยงาน ได้แก่ นักวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือ องค์ความรู้ และงบประมาณ  
 มารวมกันเพื่อให้มีปัจจัยการผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรมากขึ้น ส่งผลให้ขนาดของ 
 การส่งเสริมหรือการต่อยอดการวิจัยการเกษตรใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ การเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่างๆ    
 สามารถด าเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสรรหาทุนวิจัยด้านการเกษตร 
 ของหน่วยงานอื่น ๆ การเปิดโอกาสให้ด าเนินงานวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน การจัดงาน  
 สัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น   

จ านวนกิจกรรมที่ให้ 
การสนับสนุนผ่านความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่าย 

 2)  การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

  มีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย โดยขยายการเช่ือมโยง   
 เข้าสู่ท้องถิ่น มุ่งเน้นปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้ การเช่ือมโยงกับท้องถิ่นต่างๆ 
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 ท้องถิ่นและผู้บรโิภค เพื่อการม ี

ส่วนร่วมในการวจิัย 
 สามารถท าได้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งกลุ่มหรือรวมกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละ 
 พื้นที่เพื่อจัดสร้างเป็นเครือข่ายส าหรับพื้นที่นั้นๆ การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหรือ 
 เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งระหว่าง สวก. และเครือข่ายต่าง ๆ เป็นต้น 

 

 3)  การสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับงานวิจัย
และทุนวิจัยภายใต้ MOU จากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

   ติดตามความก้าวหน้าและใช้ประโยชน์จาก MOU ในแต่ละฉบับ โดยเฉพาะการก าหนด   
  บทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานภายใต้ MOU  
  เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

   การสร้างและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

 

1.5 การผลักดันผลงานวิจัย   
 สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

1)  การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนการ
ด าเนินงานเพื่อน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

 ในแต่ละปีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นจ านวนมาก จึงควรมีการผลักดัน 
งานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ไปสู่การใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์และแผนการ
ด าเนินงานเพื่อน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่มีการก าหนดรูปแบบ กลไก และระบบการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ซึ่งแต่ละ
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจะมีระบบและกลไกท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลที่มีรูปแบบเฉพาะ 

1. แผนกลยุทธ์การน า  
   ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2. แผนการด าเนินงานการน า  

 ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 2)  การผลักดันผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์มุ่งเน้นการน านวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่ 
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว ์ไปสู่การผลิตในเชิงพาณชิย์ ผ่านการสรา้งมูลค่าเพิ่มของผลติภัณฑ์การแปรรูป 
การสร้างตราสินค้าการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต  
การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ 

จ านวนงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

 3)  การผลักดันผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

 

  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนเ์ชิงสาธารณะ มุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ใน
วงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม รวมทั้งสนับสนุนประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ  
เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม 
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จ านวนงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

 4)  การผลักดันผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้  
  ประโยชน์เชิงนโยบาย 

 

 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย มุ่งเน้นการน าความรู้จากงานวิจัยไปใช้ใน  
กระบวนการก าหนดนโยบาย ทั้งนโยบายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด  
ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน โดยสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการการใช้
ประโยชน์ด้านนโยบาย รวมทั้งการน าองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือทางเลือก 
เชิงนโยบาย (Policy Options) แล้วน านโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 

จ านวนงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย 
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กลยุทธ ์ โครงการ รายละเอียด ผลลัพธ ์
 5)  การคุ้ มครองและบริ หารจั ดการ     

ทรัพย์สินทางปัญญา 
  พัฒนาระบบการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ในการสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร  
1.  จ านวนงานวิจัยท่ีมีการจด 
    ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
2.  รายได้จากทรัพย์สิน

ทางปญญา 

 6)  การประชุมคณะอนุกรรมการผลักดัน   
     ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่าง ๆ  
     ที่เกี่ยวข้อง 

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และคณะท างานต่างๆ เพื่อ
พิจารณาและติดตามโครงการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

จ านวนครั้งการประชุม 

1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดัน
งานวิจัยให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุด  
(ทั้งนักวิจัยที่ผลิตผล
งานวิจัย และภาคธุรกิจ
เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี) 

1)  การผลักดันและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  ที่พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ 

  จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย  ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่ม  
 ผู้ประกอบการ โดยสามารถจัดได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหรือ  
 เชิงปฏิบัติการ การจัดงาน Fair เพื่อเป็นศูนย์กลางหรือตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยที่ 
 สามารถน าไปใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ 

1.  จ านวนกิจกรรมเพื่อเผยแพร ่
  ผลงานวิจัย 

2.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2) การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี   จัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการ  
 ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม รวมทั้งผู้บริโภค เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็น  
 ประโยชน์ต่อการด าเนินงานหรือการด ารงชีพในแต่ละกลุ่ม โดยสามารถจัดกิจกรรมเพื่อ 
 ถ่ายทอดได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรอบรม เป็นต้น   
 โดยแบ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับออกเป็นแต่ละกลุ่มที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

1.  จ านวนกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

2.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

1.7 การบริการหลังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และตดิตามผลกระทบ
จากการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน ์

1) การจัดตั้งศูนย์บริการการถ่ายทอด  
 เทคโนโลยี 

  จัดตั้งศูนย์บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่หลักส าคัญในการเป็นตัวกลาง  
 เชื่อมต่อระหว่างนักวิจัยและผู้น าไปใช้ประโยชน์ (Match Maker) 

มีศูนย์บริการการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

2) การประเมินผลกระทบจากการน า 
 ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ติดตามและประเมินผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รายงานประเมินผลกระทบจาก
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
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ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ : รายละเอียดของโครงการ 

กลยุทธ ์ โครงการ รายละเอียด ผลลัพธ ์
2.1  การสร้างบุคลากรด้าน

วิจัยการเกษตรรุ่นใหม ่
1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  จัดให้มีทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งส าหรับบุคลากรในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และบุคลากรภายนอก โดยครอบคลุมสาขาที่จ าเป็นและเป็นที่ต้องการเพื่อการ
พัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

2) ทุนส าหรับส่งเสริมผู้รับทุน สวก.  ทุนส าหรับส่งเสริมผู้รับทุน สวก. เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้รับทุน 

จ านวนผู้รับทุนส่งเสริม 

3) โครงการ On-the-job Training 
เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการ
วิจัยกับหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ 

 จัดให้มีโครงการ On-the-job Training ส าหรับบุคลากรด้านการวิจัยทั้งบุคลากรใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคลากรภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการ
วิจัยกับหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญ โดยเข้าเรียนรู้งานในลักษณะ Secondment หรือ 
by-project และน าความรู้ความสามารถน้ันมาใช้พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยการเกษตร 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
On-the-job Training 

2.2  การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรวิจัย 

1) การน าเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 

 สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ  เพื่อการสร้างเครือข่าย และ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้น าเสนอ
ในต่างประเทศ 

2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 

 จัดให้มีทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ ในสาขาหรือหัวข้อที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรในอนาคต 

จ านวนผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและ
ปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ 

3) ทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยในด้านต่างๆ 

 จัดให้มีทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้านต่างๆ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม จ านวนผู้ได้รับทุนสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

4) หลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยการเกษตร 

 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยการเกษตร 1. จ านวนหลักสตูรฝึกอบรม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมหลักสูตร

ฝึกอบรม 
2.3 การบริหารจดัการทุน

พัฒนาบุคลากรวิจยั 
1) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนทุน

พัฒนาบุคลากรวิจัย 
 จัดให้มีกิ จกรรมต่ างๆ ที่ส่ ง เสริมและสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย ได้แก่  

การประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งส าหรับบุคลากรภายในกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น 

จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุน 

2) การติดตามและประเมินผลการให้
ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย 

 ติดตามและประเมินผลการให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย รายงานสรุปผลการให้ทุนพัฒนา
บุคลากรวิจยั 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ: รายละเอียดของโครงการ 

กลยุทธ ์ โครงการ รายละเอียด ผลลัพธ ์
3.1  การพัฒนาศูนย์กลาง

ข้อมูลงานวิจัยการเกษตร
ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 

1) การจัดท ามาตรฐานข้อมูลการวิจัย
การเกษตร 

 รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันวิจัย 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ทิศทางภาคการเกษตรในอนาคตหรือในแต่ละช่วงเวลาจาก
ผลการศึกษาที่ได้ค้นพบ 

1. มีระบบฐานข้อมลูด้าน 
การเกษตรและการวิจัย
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
การเช่ือมข้อมูลผลงานวิจยั 

2) การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตร
ด้วย ICT 

 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาฐานข้อมูล ผ่านการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและงานวิจัย
ด้านการเกษตรของแต่ละหน่วยงาน 

จ านวนช้ินงานคลังข้อมูล 
ด้านการเกษตรและการวิจัย 
การเกษตรจากหน่วยงานอื่น  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 

3.2  การพัฒนาและบริหาร 
จัดการข้อมลูด้านวิจยั
การเกษตร 

1) การพัฒนาและเพิ่มจ านวน
คลังข้อมูลดา้นการเกษตรและการ
วิจัยการเกษตร 

 เพิ่มจ านวนคลังข้อมูลด้านการเกษตรและการวิจัยการเกษตร ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาเนื้อหาให้เอื้อต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล  
โดยมีการพัฒนาเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย  

จ านวนคลังข้อมูลด้าน 
การเกษตรและการวิจัย 
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

2) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

 รวบรวมโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่เสร็จสมบูรณ์จัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล และมีการจัดหมวดหมู่
โครงการวิจัยที่ง่ายต่อการค้นหา เช่น จัดหมวดหมู่ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ (เชิงสาธารณะ  
เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกร ผู้บริโภค เชิงวิชาการ  
และอื่นๆ) จัดหมวดหมู่ตามกลุ่มพืช/ผลผลิต จัดหมวดหมู่ตามสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น 

1. มีระบบฐานข้อมลู
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

2. ร้อยละของโครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล 

3) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
ระบบ BIG DATA และการพัฒนา 

 ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ BIG DATA โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้  
1) การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดทิศทางการเกษตร 

1. รายงานผลการศึกษาความ
เป็นไปได้ 
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    และเพิ่มจ านวนคลังข้อมูลด้าน 
    การเกษตรและการวิจัยการเกษตร 
    ด้วยระบบ BIG  DATA 

2) การจัดเตรียมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
จัดการด้าน BIG DATA 

3) ความเป็นไปได้และแผนการด าเนินงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 
ของ สวก. 

 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตรโดยใช้ ระบบ BIG DATA ส าหรับสินค้า
เกษตรกลุ่มส าคัญของ สวก. หากผลการศึกษาความเป็นไปได้ พบว่า สวก. สามารถน าระบบ  
BIG DATA มาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ สวก. 

2. มีจ านวนคลังข้อมูลด้าน
การเกษตรและการวิจัย
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

3.3  การพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการเกษตร
สู่สาธารณะ 

1) การพัฒนาและจัดท าสื่อความรู้ด้าน
การเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย 

    (Ez-knowledge) 

 มีการพัฒนาและจัดท าสื่อความรู้ด้านการเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย โดยผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น เพื่อน ามาประเมิน
และจัดท าสื่อความรู้ เช่น การผลิตสื่อแอนนิเมช่ันจากสื่ออินโฟกราฟฟิค 

จ านวนสื่อความรู ้
ด้านการเกษตรเพิม่ขึ้น 

2) การพัฒนาและจัดท า Application 
เพื่อเผยแพร่ส าหรับสื่อความรู้ด้าน
การเกษตร 

 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและจัดท า Application เพื่อเผยแพร่ส าหรับสื่อความรู้ด้าน
การเกษตร 

จ านวน Application 

3) การพัฒนาข้อมูลด้านการเกษตร
และการวิจัยการเกษตรผ่านสื่อ
สาธารณะต่าง ๆ ทุกช่องทาง 

 เพิ่มเติมข้อมูลด้านการเกษตรและการวิจัยการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ทุกช่องทางที่ สวก. 
มีอยู่ รวมทั้งพัฒนาเนื้อหาให้มีความเป็นสากลมากข้ึน เช่น จัดท า E-book จัดท าเนื้อหาเป็น
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยไปยังต่างประเทศ 

จ านวนสื่อสาธารณะของ สวก. 

3.4  การสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสมัพันธ์องค์กรให้
เป็นที่รู้จัก 

1) การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ 
    ประจ าปี 

 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ประจ าปี ครอบคลุมทั้งกิจกรรม ผลิตสิ่งพิมพ์ และของที่ระลึกเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้แก่สาธารณะชน 

แผนประชาสัมพันธ์ประจ าป ี

2) การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 

 

 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มุ่งเน้นการเผยแพร่และถ่ายทอดให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ การคัดเลือกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพ สามารถประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายของพันธกิจ สวก. ได้เป็นจ านวนมาก โดยการเริ่มแนะน า สวก. และการบริการของ 

จ านวนกิจกรรมเพื่อ
ประชาสมัพันธ์หน่วยงาน 



 
 

 
  หน้าที่ 18 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

กลยุทธ ์ โครงการ รายละเอียด ผลลัพธ ์
สวก. ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ  
เพื่อเพิ่มการน าออกแสดง การเป็นข่าว และความน่าเช่ือถือขององค์กรให้มากขึ้น 

3) การจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ 
องค์ความรู้ให้แก่สาธารณะชน 

 

 จัดให้มีงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สาธารณะชน โดยมีการจัดงานสัมมนาทั้งใน
ส่วนกลางและในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากผู้มีส่วนร่วมทางด้านการเกษตรนั้นกระจายอยู่ใน 
ทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ มิได้กระจุกอยู่เพียงแค่เมืองใหญ่ จึงควรอ านวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนร่วม
สามารถเข้าถึงงานสัมมนาได้โดยสะดวกและง่ายที่สุด 

1.  จ านวนงานสัมมนาเพื่อ  
    เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่   
    สาธารณะชน 
2.  จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 
     สัมมนา 

4) การจัดท าสิ่งพิมพ์และของที่ระลึก
เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

 จัดท าสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จ านวนสิ่งพิมพ์และของที ่
ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงาน 

5) การติดตามและประเมินผล
ภาพลักษณ์องค์กร 

 ติดตามและประเมินผลด้านภาพลักษณ์องค์กร รายงานการติดตามและ 
ประเมินผลด้านภาพลักษณ์ 
องค์กรประจ าปี 
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4.1 การก าหนดโครงสร้าง
อัตราก าลังและสรรหา
บุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม 

 

1) การจัดท าแผนการบริหาร 
    อัตราก าลังบุคลากร สวก. 

 ศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังของ สวก. และจัดท าแผนการบริหาร
อัตราก าลังบุคลากร สวก. 

 การบริหารโครงการวิจัยโดยจ าแนกกลุ่มงานย่อยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการ 
จัดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการท างานตามพันธกิจ ซึ่งจะบริหารโครงการวิจัย
โดยจ าแนกตามประเภทสินค้าและบริการ (อาทิ กลุ่มงานข้าว กลุ่มงานปาล์มน้ ามัน 
เป็นต้น) และตามประเภทหน้าที่ (อาทิ กลุ่มงานการผลิต กลุ่มงานการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น) 

 

2)  การสรรหาบุคลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ ์

 ด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งมีการ
ก าหนดโครงสร้างผลตอบแทน และความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่สามารถจูงใจผู้ที่
มีความรู้ความสามารถให้เข้าร่วมท างานกับ สวก. 

 

4.2 การบริหารและพัฒนา 
     ความรู้ความสามารถของ 
     บุคลากรให้มีความเป็น 
     มืออาชีพ (Smart Officer) 
 

1)  การเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร 

 พัฒนาบุคลากร สวก. ให้ท างานอย่างมืออาชีพ มีสมรรถนะที่จ าเป็นและสมรรถนะ 
เสริมตามเกณฑ์ต าแหน่งของบุคลากรทั้งองค์กร และเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
Smart Officer ได้แก่ 1) มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ 2) มีความรู้ทางวิชาการ 
นโยบาย และการบริหารจัดการงาน/โครงการ รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอด  
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 4) สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร 5) มุ่งน าเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero Waste 
Agriculture และ 6) มีความภาคภูมิใจในองค์กรและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน  

 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการคัดกรองและประเมินโครงการ 
โดยสนับสนุนระบบการพิจารณา/อนุมัติโครงการที่อาศัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ในการประเมินและอนุมัติโครงการ รวมทั้งพัฒนาความสามารถของบุคลากร สวก. 
ในการพิจารณา/อนุมัติโครงการด้วย 

 

2)  การพัฒนาองค์ความรู้ 
    ด้านการเกษตรแก่บุคลากร 
 

 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่บุคลากรของ สวก.  
 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ กษ. ด้านการวิจัยการเกษตรและบทบาทของ 

สวก. เพื่อสนับสนุนการท างานของทุกหน่วยงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการเกษตรที่จ าเป็นให้แก่บุคลากรหลัก 
ด้านการบริหารโครงการวิจัย อาทิ องค์ความรู้ด้านการท าวิจัย องค์ความรู้ด้าน
สินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าหลักท่ี สวก. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

3)  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน 

    ต่าง ๆ ของบุคลากร สวก. 

 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของบุคลากร สวก. ทั้งที่
เป็นสมรรถนะหลักและสมรรถนะเสริม 

1.  จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา  

 ศักยภาพด้านต่าง ๆ 

 4)  การประชุมเพื่อบริหารงาน 
    บุคลากร 

 ประชุมคณะอนุกรรมการบุคคลและคณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะ
และบริหารงานบุคคลของ สวก. ตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนด 

จ านวนครั้งการประชุม 

4.3 การน าระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

1)  แผนการปรับปรุงระบบการ
ท างานแบบ Work Smart 

 

 ปรับระบบการท างานไปสู่การท างานลักษณะ Work Smart โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาทิ ลด
จ านวนเวลาการท างาน ลดขั้นตอนการท างาน เป็นต้น  

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สวก. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งานได้ทันท่วงที และ
เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 

ระบบการท างานแบบ Work Smart 

2)  การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบ IT 

 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ IT ส าหรับงานวิจัย และระบบปฏิบัติงานทั่วไป
ของ สวก. เช่น การเชื่อมโยงระบบ ERP และ EPMS 

ระบบ IT ส าหรับงานวิจยั และระบบ
ปฏิบัติงานท่ัวไปของ สวก. มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

4.4  การทบทวนแก้ไข
กฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มี
ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ สัญญา 
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติงาน 

 มีการทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

1. มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ สัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้เกิด 

    ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละความส าเร็จสะสมของการ 
    ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
    ประกาศ สัญญาที่เกี่ยวข้อง ท่ีมีความ 
    จ าเป็นของส านักงานเพิ่มขึ้น 
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4.5  การก าหนดยุทธศาสตร์
และแผนงานตามนโยบาย 

1)  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
    และแผนงาน งบประมาณ 
    และตัวช้ีวัดของ สวก.  

 จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 
 จัดท าตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. แผนยุทธศาสตร ์
2. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าป ี
3. ค ารับรองการปฏิบตัิงานของ สวก. 

2)  การประชุมคณะกรรมการ 
    ขับเคลื่อนงานวิจัย กษ. และ 
    คณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กษ. และด าเนินการผลักดันนโยบาย
ด้านการวิจัยการเกษตรตามนโยบาย กษ. 

รายงานสรุปความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
งานวิจัยทุกครึ่งป ี

4.6  การตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของ สวก. 

1)  การติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของ สวก. 

 มีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง และติดตามส ารวจการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงาน 
รวมทั้งประเมินผลการด าเนินงานของ สวก.  

รายงานประจ าปีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของ สวก. 

4.7  การพัฒนาคุณภาพ 
      การด าเนินงานของ สวก. 

1)  การพัฒนาระบบควบคุม 
    กระบวนการท างานภายใน 
    และการบริหารจัดการ 
    ความเสี่ยงของ สวก. 

 จัดท าแผนพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของ สวก. 
 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด พร้อมข้อเสนอแนะในการ 
   ปรับปรุง 

รายงานการพัฒนาระบบควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเสี่ยงของ สวก. 

2)  การจัดท าและบริหาร 
     นิติกรรมสัญญา ทรัพย์สิน 
     ทางปัญญา และการฟ้องร้อง 
     คดี 

 จัดท าสัญญาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 บริหารนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย  

ร้อยละความส าเร็จของการบริหารนิติกรรม
สัญญา 

3)  การประชุมคณะกรรมการ
บริหารและการประชุม
ผู้บริหารของ สวก. 

 

 จัดระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมผู้บริหารของ สวก. ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาทิ การจัดท าวาระการประชุมให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด การจัดท ารายงานสรุปวาระการประชุมให้แล้วเสร็จตามก าหนด  

วาระการประชุม/รายงานสรุปวาระการ
ประชุมถูกน าเสนอและพร้อมส าหรับการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ทันตามก าหนด 

4)  การประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล 

 จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โดยพิจารณาความถี่
ในการจัดการประชุมตามความเหมาะสม โดยอาจจัดให้มีการประชุม 1.5-2 เดือน
ต่อครั้ง ทั้งนี้ข้ึนกับปริมาณเนื้อหาวาระการประชุมที่จะเสนอเป็นส าคัญ 

จ านวนครั้งการประชุม 
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5)  การตรวจสอบภายใน  ท าการประเมินระบบตรวจสอบภายในในปัจจุบัน และจัดท าข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ระบบตรวจสอบภายในของ สวก. 

รายงานประจ าปีการตรวจสอบภายใน 

6)  การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและการปรับปรุง 

 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ท าการประเมินผล และจัดท า
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบการด าเนินงานและการให้บริการของ สวก. 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 7)  การพัฒนาการให้บริการของ 
สวก. ให้เป็น Smart Service 

 เน้นการพัฒนา Smart Service โดยพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน (Workflow) และ
ระบบการท างานภายในของ สวก. ให้เกิดความคล่องตัว มีการวางแผนการท างาน
ล่วงหน้า โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิในเชิงคุณภาพ ท างานถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
รวมทั้งการสื่อสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กร 

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่
ในเกณฑ์ดี 

4.8  การก าหนดกลยุทธ์เพื่อ
ความยั่งยืนทางการเงิน 
และบรหิารจดัการเงินทุน
ของ สวก. ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

1) การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
ความมั่นคงทางการเงินของ 
สวก.  

 จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อความมั่นคงทางการเงินของ สวก. โดยก าหนดแผน 
ในการแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม และแผนการลดต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

แผนกลยุทธ์เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
ประจ าปี 

2)  การบริหารจดัการเงินกองทุน 
สวก. ผ่านช่องทางเงินฝาก 

     และช่องทางอื่นๆ ที่มีผล 
     ตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก 

 จัดสรรเงินทุน สวก. ออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกท าการลงทุนผ่านช่องทาง 
เงินฝาก ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่ าที่สุด แต่ก็ได้รับผลตอบแทนต่ าที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางลงทุนอื่นๆ ขณะที่ช่องทางอื่นๆ ที่ความเสี่ยงสูงกว่า  
แต่ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่สูงกว่าเช่นเดียวกัน จึงควรมีการบริหารจัดการ
เงินกองทุนบางส่วนมาแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นภายใต้ความเสี่ยงท่ี สวก.  
รับได้ โดยควรมีการทบทวนรูปแบบการลงทุนอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

 ทั้งนี้ อาจต้องมีการมอบหมายกลุ่มงานให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการเงินทุน หรืออาจจัดจ้างหน่วยงาน/ที่ปรึกษาเพื่อท าการบริหารกองทุน  

รายงานการบริหารจัดการเงินกองทุน สวก. 
รายไตรมาส 

3) การจัดหาเงินทุนจากภายนอก 
    องค์กรเพื่อตอบสนองต่อ 
    พันธกิจขององค์กร  

 จัดท าแนวทางการจัดหาเงินทุนภายนอกเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อพันธกิจของ 
สวก. ซึ่งจะช่วยลดการใช้งบประมาณของ สวก. และท าให้การบริหารด้านการเงิน
ของ สวก. มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้มีการจัดหาเงินทุนภายนอก 
จ านวน 2,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี  

รายงานการจัดหาและบริหารจัดการเงินทุน
ภายนอกรายไตรมาส 
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ตารางท่ี 3  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนนิงาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 5 ป ี
1.  การสนับสนุน

ทุนวิจัยดา้น
การเกษตร 
อย่างมี
ประสิทธิผล 

1.1  ก าหนดทิศทางการพัฒนางานวจิัยด้านดารเกษตร มีผลงานวิจัยเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน ์

รายงานสรุปทิศทางภาค
การเกษตรในอนาคตในแต่ละป ี

ผู้วิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 

1.2  การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย
ของ สวก. และตรงกับความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
ด้านการเกษตร จ านวน 2,500 
ล้านบาท 
 

400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 2,500.00 

1.3  การบริหารจัดการโครงการวิจัย 20.53 31.50 35.00 38.50 42.00 167.53 

1.4  การสร้างและพัฒนาความร่วมมอืและเครือข่าย
การวิจยักับหน่วยงานต่าง ๆ 

- จ านวนหนว่ยงานใน
เครือข่าย เพิ่มขึ้น  
อย่างน้อย 5 หนว่ยงาน 

- ร้อยละ 80 ของบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือที่
ด าเนินการอยู ่(Active) มี
การด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

2.37 2.60 2.86 3.15 3.47 14.45 

1.5  การผลักดันผลงานวิจยัสู่การน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
(ทั้ งในเชิงนโยบาย  
เชิงสาธารณะ และ 
เชิงพาณิชย์) 

ร้อยละของจ านวนผลงานวจิัย
ที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้
ประโยชน ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ผู้ใช้ประโยชน์ทุก
กลุ่ม (ผู้ก าหนด
นโยบาย/ภาครัฐ/
ภาคธุรกจิ (มุ่งเน้น 
SMEs)/เกษตรกร
และผู้บริโภค) 

6.86 7.55 8.31 9.14 10.05 41.91 

1.6  การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อผลกัดัน
งานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด (ทั้งนักวิจัย
ที่ผลิตผลงานวิจัยและภาคธุรกิจเข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี) 

2.27 2.50 2.75 3.02 3.33 13.87 

1.7  การบริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตาม
ผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.67 1.83 2.02 2.22 2.44 10.18 

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 (7 กลยุทธ ์21 โครงการ) 433.71 495.99 550.95 606.04 661.30 2,747.99 



 
 

 
  หน้าที่ 24 

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

ตารางท่ี 3  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 5 ป ี
2.  การพัฒนาและ 
    เพิ่มศักยภาพนกัวจิัย 

ในการผลิตงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพ 

2.1  การสร้างบุคลากรด้านวิจยัการเกษตร 
รุ่นใหม่ 

1)  เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านวิจัย
การเกษตร 

2)  มีเครือข่ายนักวิจัยการเกษตร 
3)  พัฒนาศักยภาพในด้านการ

วิจัยของบุคลากร กษ. 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิจัย 
ในกระทรวงเกษตรแลสหกรณ ์
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 
(ทุนการศึกษา/ทุนปฏิบัติการ
วิจัย) 

นักวิจัยด้าน
การเกษตร  
(ทั้งใน กษ. และ
ภายนอก กษ.) 

5.00 5.50 6.05 6.66 7.32 30.53 

2.2  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัย - จ านวนทุนพัฒนาบุคลากร
ด้านวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ 
อย่างน้อย 10 ทุน/ปี 

- มีฐานข้อมูลนักวิจัยด้าน
การเกษตร 

32.10 35.31 38.85 42.73 47.00 195.99 

2.3  การบริหารจัดการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย 3.70 4.07 4.48 4.92 5.42 22.59 

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 (3 กลยุทธ ์9 โครงการ) 40.80 44.88 49.38 54.31 59.74 249.11 
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แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

ตารางท่ี 3  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนนิงาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 5 ป ี
3.  การบริหารจัดการ

และสื่อสารองค์
ความรู้ด้วย
นวัตกรรม
สารสนเทศ 

3.1  การพัฒนาศูนยก์ลางข้อมูลงานวิจยั
การเกษตรด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 

1) ฐานข้อมูลด้านการเกษตร
เชิงลึก  

2) เครือข่ายฐานข้อมูลที่
ครอบคลุม 

1) จ านวนฐานขอ้มูลทั้งหมดที่มีการ
เผยแพร ่เพิ่มขึ้น อยา่งน้อย 10 ฐาน 

2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการวจิัย
การเกษตรที่เชื่อมโยงกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

3) จ านวนการอ้างอิง (Reference) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5  

4) จ านวน IP ของการใช้ฐานขอ้มูล 
ด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 10 

5) จ านวนสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบ
เข้าใจง่ายที่มีการเผยแพร่ เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย ปีละ 1 สื่อความรู ้

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ 
ทุกกลุ่ม 

1.36 1.50 1.65 1.81 1.99 8.31 

3.2  การพัฒนาและบริหารจัดการขอ้มลู
ด้านวิจยัการเกษตร 

0.60 0.66 0.73 0.80 0.88 3.67 

3.3  การพัฒนาและเผยแพรอ่งค์ความรู้
ด้านการเกษตรสู่สาธารณะ 

1.60 1.76 1.94 2.13 2.34 9.77 

3.4  การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
องค์กรให้เป็นที่รู้จัก 

สวก. เป็นองค์กรที่เป็นที่
ยอมรับอย่างกวา้งขวาง 

ร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรม/งาน
ตามแผนประชาสัมพันธ์ของ สวก. 

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ 
ทุกกลุ่ม 

10.23 11.26 12.38 13.62 14.98 62.47 

รวมยุทธศาสตร์ที ่3 ( 4 กลยุทธ์ 13 โครงการ) 13.79 15.17 16.69 18.36 20.19 84.21 
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แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนนิงาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 5 ป ี
4.  การพัฒนาองค์กร 

สู่ความเป็นเลิศ 
ด้านการบรหิาร 
การวิจยัการเกษตร 

4.1 การก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังและสรรหา 
      บุคลากรที่ มี ความรู้ ความสามารถและ 
      ประสบการณ์ที่เหมาะสม 

สวก. เป็นองค์กรผู้น า
ด้านการวิจัยการเกษตร
ที่มีบุคลากรมืออาชีพ  
มีระบบงานที่ทันสมัย  
มีความคล่องตัวสูง  
มีกลยุทธ์การบริหาร
จัดการที่ดี และมีความ
มั่นคงทางการเงิน 

1. มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร เพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

องค์กร/ 
คนในองค์กร 

1.60 0.50 0.50 0.50 0.50 3.60 

4.2 การบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart 
Officer) 

 4.07 4.47 4.92 5.41 5.96 24.83 

 
4.3 การน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
1. มีระบบ e-Office ทีมีประสิทธิภาพ  4.44 4.88 10.37 5.90 6.49 32.08 

 
2. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการใน

ส านักงานได้รับความพึงพอใจ 
       

 

4.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มี  
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 ของปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากกฎระเบียบ ขอ้บังคับ ได้รับ
การแก้ไข 

 0.04 0.50 0.05 0.06 0.06 0.71 

 

4.5 การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตาม
นโยบาย 

 ร้อยละ 90 ของการด าเนินการ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จ 

 0.31 0.34 0.38 0.42 2.46 3.91 

 

4.6 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของ สวก. 

 ร้อยละ 80 ของโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ได้รับการติดตามและ
ประเมินผล 

 0.31 2.34 0.37 0.41 2.45 5.88 

 
4.7 การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของ สวก.  ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการภายนอก

ได้รับความพึงพอใจ 
 4.29 4.72 5.19 5.71 6.28 26.19 
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แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนนิงาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 5 ป ี

 

4.8 การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อความยั่ งยืนทาง      
 การเงิน และบริหารจัดการเงินทุนของ สวก.   
 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  จัดหาเงินทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อตอบสนองต่อ 
พันธกิจขององค์กร จ านวน  
2,000 ล้านบาท  

 มีรายได้จากการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ขององค์กร จ านวน  
150 ล้านบาท 

       

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 ( 8 กลยุทธ์ 22 โครงการ) 15.06 7.75 21.78 18.41 24.20 97.20 

รวมงบประมาณตามยทุธศาสตร ์ 503.36 573.79 638.80 697.12 765.43 3,178.51 

รายจ่ายประจ า 61.15 67.27 73.99 81.39 89.53 373.33 

รวมงบประมาณทั้งหมด (ตามยุทธศาสตร์และรายจา่ยประจ า) 564.51 641.06 712.79 778.51 854.96 3,551.84 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
หน้าที่ 6 - 28 หน้าที่ 28  

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

3.  การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3  
  (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) 

 เมื่อน ายุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3 มาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ของ สวก. ฉบับที่ 4 พบว่า มีความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี 4  
(พ.ศ. 2560-2564) 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 

1. การสร้างงานวิจัย 
เชิงรุก โดยเน้นวิจัย
เชิงพาณิชย์ 
สาธารณะ และ
นโยบาย  

1. การสนับสนุนทุนวิจัยด้าน
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิผล  

ให้ความส าคัญในการก าหนดโจทย์การวิจัย 
ที่ตอบสนองช่องว่ างของห่วงโซ่ งานวิจั ย 
ด้ านการ เกษตร  และสนับสนุนวิ จั ย เ พ่ือ 
ตอบสนองภาคเกษตรระดับจุลภาค (ทั้งที่เป็น 
Mass Production และ Niche Market) และ
ภาคเกษตรระดับมหภาค (ทั้งที่เป็นงานวิจัย
เชิงนโยบายและสาธารณะ) 

2. การพัฒนานักวิจัย
และเครือข่าย โดย
เน้นบุคลากร
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในลักษณะ
ต่อยอด  

2. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
นักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่
มีคุณภาพ  

สร้างนักวิจัยใหม่ทั้งในและนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักวิจัย  
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  นอกจากนี้  
ยั งส่ ง เสริมการสร้ า ง เครื อข่ าย  เ พ่ือให้ มี 
Knowledge Transfer เข้ามาช่วยยกระดับ
ศักยภาพ  

3. การบริหารจัดการ
และสื่อสารองค์
ความรู้ เพ่ือประโยชน์
สาธารณะในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย  

3. การบริหารจัดการและสื่อสาร
องค์ความรู้ด้วยนวัตกรรม
สารสนเทศ  

ใช้นวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล
และน าข้อมูลมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลใน
ระดับสากล  

4. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ เพ่ือ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

4. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้านบริหารการวิจัย
การเกษตร  

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสมรรถนะ
ส าหรับการเป็นองค์กรชั้นน า โดยเน้นการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านการประเมินโครงการ 
ความรู้ด้านการเกษตร การฝึกอบรมแบบ OJT 
และการพัฒนาระบบงานแบบ Work Smart  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




