รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)

สํานักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัตถุประสงคการจัดตั้ง

ขอมูลพืน้ ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณ
726.96 ลานบาท
 รายได
679.71 ลานบาท
 เงินทุนสะสม
1,212.00 ลานบาท
 อัตรากําลัง (กรอบ/บรรจุจริง) 82/78 คน
 คาใชจายดานบุคลากร
52.23 ลานบาท
 งบประมาณคาใชจาย
717.50 ลานบาท
ตามแผนการใชจายเงิน

1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร
3. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ
ในดานการเกษตร
4. ร ว มมื อ ทางวิช าการกับ สถาบัน การศึ ก ษาหรื อ สถาบั น อื่ นของรั ฐและ
เอกชนในการผลิ ต และพั ฒ นางานวิ จั ย และนั ก วิ จั ย การเกษตรทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศ
5. เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศในดานการเกษตรที่
ไดจ ากการศึ กษา ค น คว า วิ จั ย และพั ฒนา ตลอดจนการเชื่ อมโยงกับ
(ประกอบดวย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได)
สถาบั น การศึ ก ษาและหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในประเทศและ  สัดสวนคาใชจายดานบุคลากร รอยละ 7.7
ตางประเทศ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2561)
6. สงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรูในรูปแบบตางๆ
เชน การ จัดพิมพเอกสาร การจัดทําสื่อโสตทัศน การสัมมนา การประชุม
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
เชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการ
เผยแพรความรูในดานการเกษตร

คณะกรรมการองคการมหาชน
ประธานกรรมการ
กรรมการโดย
ตําแหนง
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ
(ผูอํานวยการ)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงพาณิชย
นายทวีศักดิ์ ภูหลํา
ดานการเกษตร
นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณเลิศ
ดานวิทยาศาสตร
นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล
ดานการพาณิชย
นายวีระชัย นาควิบูลยวงศ
ดานบริหารองคกร
นายอุดม วงศวิวัฒนไชย
ดานอุตสาหกรรม
1. (นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร)
2. (นายวีระชัย นาควิบูลยวงศ)

วันที่ไดรับ
แตงตั้ง
1 ต.ค. 60
1 ต.ค. 60
15 มิ.ย. 59
16 พ.ค. 59
2 พ.ย. 59
3 เม.ย. 60

วันที่หมดวาระ

3 เม.ย. 60

2 เม.ย. 63

3 เม.ย. 60

2 เม.ย. 63

3 เม.ย. 60

2 เม.ย. 63

3 เม.ย. 60

2 เม.ย. 63

1 ต.ค. 60
20 ก.ค. 61

19 ก.ค. 61
30 ก.ย. 61

30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 62
14 มิ.ย. 63
15 พ.ค. 63
1 พ.ย. 63
2 เม.ย. 63

วิสัยทัศน
"สวก. เปนผูนําในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการเกษตรอยางยั่งยืน"
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ภาพรวม

แบบประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องคการมหาชน)

Function
Base

องคการมหาชน
สํานักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร
(องคการมหาชน)

ผูอํานวยการองคการมหาชน
นางพรรณพิมล ชัญญานุวตั ร
ผลประเมินรายองคประกอบ

สรุปผลประเมินภาพรวม

Agenda
Base

Area
Base

สูงกวาเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

●

●

-

Innovation Potential
Base
Base

สรุปผลประเมิน คะแนน
องคกร
ITA*

สูงกวาเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ระดับคุณภาพ** 95.72

●

ผลการปฏิบัติงาน

●

(ระดับ 2)

สัญญาจาง

ผลการประเมิน
องคกร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผูอํานวยการ

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

●

●

●

●

 หมายถึง ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินสูงกวารอยละ 67 )
 หมายถึง ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินอยูร ะหวางรอยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินต่ํากวารอยละ 50)
หมายถึง ระดับคุณภาพ เปนองคการมหาชนทีม่ ีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ทุกองคประกอบที่ประเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เปนองคการมหาชนทีม่ ีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบที่ประเมิน
แตไมมอี งคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับต่ํากวาเปาหมาย
หมายถึง ระดับตองปรับปรุง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับต่ํากวาเปาหมายในองคประกอบในองคประกอบหนึ่ง
(แมวาจะไดรับการประเมินในองคประกอบอื่นในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย)

หมายเหตุ

* ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน ประเมินโดย สํานักงาน ป.ป.ช.
** ระดับคุณภาพ

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องคการมหาชนมีการกําหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function/ Agenda/ Area รอยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผานการประเมินรอยละ 100
องคการมหาชนมีการกําหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function/ Agenda/ Area นอยกวารอยละ 80
มีผลการประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผานการประเมินรอยละ 100
องคการมหาชนมีการกําหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function/ Agenda/ Area นอยกวารอยละ 80
มีผลการประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ
มีตัวชี้วัดทีผ่ านการประเมินนอยกวารอยละ 100
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สวนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองคกร
Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

-

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

95.72

●

●

องคประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
1. Function 1.1 มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
Base
1.1.1 มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1.1.2 มูลคาเพิ่มทางสังคม

●

●

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

600
ลานบาท
300
ครัวเรือน
118.50
ลานบาท

1,263.56
ลานบาท
990
ครัวเรือน
133.11
ลานบาท

1.1.3 ความสามารถ
ทางการหารายไดเพื่อลด
ภาระงบประมาณภาครัฐ
1.2 ผลงานวิจัยที่ สวก. ใหทุนไดมกี าร
นําไปใชประโยชน
1.2.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ สวก.
55
76
ใหทุนไดมีการนําไปใช
โครงการ/สัญญา โครงการ/สัญญา
ประโยชน
1.2.2 สัดสวนงานวิจัยที่ใช
รอยละ
รอยละ
ประโยชนเทียบกับงานวิจัย
10
43.14
ที่แลวเสร็จทั้งหมด
1.3 ความสําเร็จของการสนับสนุนทุน
พัฒนาบุคลากรวิจยั ตามความ
ตองการเรงดวนภายใตแผนพัฒนา
บุคลากรวิจยั กษ.
1.3.1 ดานการใหทุน
5 เรื่อง
5 เรื่อง
1.3.2 จํานวนทุน
1.3.3 สัดสวนผูร ับทุนนําความรู
ไปใชประโยชนในสายงาน
ในชวงเวลาที่กําหนดเทียบ
กับผูสําเร็จการศึกษา/
เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ

(ระดับ 2)

สรุปผลประเมิน สรุปผลประเมิน
(รายตัวชี้วัด) (รายองคประกอบ)
สูงกวา
●
เปาหมาย
( )
( )
( )

●
( )
( )

●
( )

5 เรื่อง

5 เรื่อง

( )

รอยละ
80

รอยละ
80.43

( )
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

1.4 การเขาใชบริการของฐานขอมูล
สารสนเทศการวิจัยการเกษตรและ
ฐานขอมูลความรูเกษตรตางๆ
1.4.1 รอยละของจํานวน IP หรือ
600,000 IP
601,831 IP
จํานวนครั้งรวมในการเขาใช
บริการของฐานขอมูล
สารสนเทศการวิจัย
การเกษตรและฐานขอมูล
ความรูเกษตรตางๆ
1.4.2 สัดสวนจํานวน IP ของ
รอยละ 10
รอยละ 11.92
ผูใชบริการนานกวา 30
(60,000 IP
(71,773 IP
วินาที เทียบกับจํานวน IP
/600,000 IP)
/601,831 IP)
หรือจํานวนครั้งรวมในการ
เขาใชบริการทั้งหมด
2. Agenda
2.1 การสรางความรับรู ความเขาใจ
Base
แกประชาชน
2.1.1 รอยละการดําเนินการ
รอยละ 100
รอยละ 100
ตามแผนการสรางความรับรู
ความเขาใจแกประชาชน
2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็น
รอยละ 100
ไมมีประเด็น
สําคัญที่ทันตอสถานการณ
สําคัญตองชี้แจง
3. Area Base ไมมตี ัวชี้วัด
รอยละ 80
รอยละ 87.40
4. Innovation 4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
และองคการมหาชน และรายงานผลการ
Base
ความพึงพอใจและพัฒนา
เสนอรายงานผลการ ปรับปรุงงานตามผล
การใหบริการ
ปรับปรุงงานตาม
การสํารวจของ

4.2 รอยละของการเบิกจาย
ตามแผนการใชจายเงิน
4.3 ระดับการพัฒนาดานการกํากับ
ดูแลกิจการ
4.4 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ
องคการมหาชน
เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ดานการวิจัยการเกษตรของ
ประเทศสูมาตรฐานสากลโดยไดรับ

สรุปผลประเมิน สรุปผลประเมิน
(รายตัวชี้วัด) (รายองคประกอบ)

●

( )

( )

●
( )

สูงกวา
เปาหมาย

( )

●

สูงกวา
เปาหมาย

ผลการสํารวจของ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอคณะกรรมการ ใน
ตอคณะกรรมการ
การประชุมครั้งที่
องคการมหาชน ภายใน 9/2561 วันที่ 25
ปงบประมาณ 2561
กันยายน 2561

รอยละ 96

รอยละ 99

4 คะแนน

5 คะแนน

ดําเนินการตาม
ขอเสนอของ
องคการมหาชน
รอยละ 100
(ไดรับการ
รับรอง 1 ระบบ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
/ขอบขาย)

ดําเนินการตาม
ขอเสนอของ
องคการมหาชน
รอยละ 100
(ไดรับการ
รับรอง 3 ระบบ
/ขอบขาย)

●
●
●

5

องคประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
5. Potential 5.1 การจัดทําและดําเนินการ
Base
ตามแผนพัฒนาองคกรและ
บุคลากรแบบกาวกระโดด ระยะ 5 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)

เปาหมาย
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนา
องคกรและ
บุคลากร
รอยละ 100

ผลการ
สรุปผลประเมิน สรุปผลประเมิน
ดําเนินงาน
(รายตัวชี้วัด) (รายองคประกอบ)
ดําเนินการตาม
สูงกวา
●
แผนพัฒนา
เปาหมาย
องคกรและ
บุคลากร
รอยละ 100

ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (ไมผาน)
ผลประเมินรายองคประกอบ  หมายถึง ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (รอยละตัวชีว้ ัดที่ผานการประเมินสูงกวารอยละ 67 )
 หมายถึง ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย (รอยละตัวชีว้ ัดที่ผา นการประเมินอยูระหวางรอยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินต่ํากวารอยละ 50)
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• องคการมหาชนสามารถดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานฯ (Function Base) ไดสูงกวาเปาหมาย มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สวก. ไดจัดจางภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนผูประเมินโครงการประเมินผลประโยชนจากงานวิจัย ภายใตก ารดําเนินงานของ สวก. ปง บประมาณ 2561 พบวามูลคา
ผลกระทบจากการนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน แก ผู มี ส ว นร ว มในห ว งโซ ก ารผลิ ต สิ น ค า ตั้ ง แต เ กษตรกรผู ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ
ทางการเกษตร ผูผลิตและแปรรูปสินคา และผูจําหนายสินคา จํานวน 10 โครงการ มูลคารวม 1,263.56 ลานบาท
มูลค่ าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
โครงการวิจัย
(ล้ านบาท)
1) โครงการขยายผลการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาชอนในนาขาว
17.44
2) โครงการการผลิตสารเรงการเจริญและเพิ่มผลผลิตกลวยไมไคโตซาน O-80 และกําหนดแผนการ
40.66
ใชไคโตซาน O-80 ในกระบวนการผลิตกลวยไมในประเทศไทยอยางครบวงจร
3) โครงการประยุกตใชสารออกฤทธิ์จากขาวสีในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โครงการยอย “การศึกษา
113.46
ฤทธิ์กระตุนการเจริญของเสนผมในสารสกัดขาวสีและผลิตภัณฑปองกันผมรวงจากสารสกัดขาวสี”
4) โครงการการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกขาว
96.80
5) โครงการการพัฒนาพันธุปทุมมาลูกผสมขามชนิดเพื่อการคา
28.25
6) โครงการการพัฒนาระบบโรงงานพืชตนทุนต่ําเพื่อผลิตเมล็ดพันธุพิทูเนีย
2.46
7) โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตปุยชีวภาพและปุยอินทรียชีวภาพในเชิงธุรกิจ
169.20
8) โครงการออกแบบสรางเครื่องฆามอดมะขามดวยคลื่นความถี่วิทยุ
173.98
9) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการตอยอดเชิงพาณิชยสูการสรางรูปแบบการ
451.79
ขับเคลื่อนธุรกิจสินคาเกษตรแปรรูปอยางยั่งยืนภายใตบริบทของประเทศไทย
10) โครงการการศึ ก ษาเปปไทด ต า นอนุ มู ล อิ ส ระและ Non-Starch Polysaccharide ที่ ก ระตุ น
169.52
ภูมิคุมกัน ในชวงการพัฒนาของน้ํานมขาวเพื่อเอนแคปซูเลตเปนผลิตภัณฑน้ํานมขาว
รวม
1,263.56
มูลคาเพิ่มทางสังคม สวก. มีการจัดฝกอบรม/เปดตัวเทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ประชาชน
ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเองได และมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น จากการนําผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเกษตร
ไปใชประโยชน รวม 20 ครั้ง คิดเปนมูลคาผลกระทบทางสังคมได 990 ครัวเรือน จากเปาหมายที่กําหนดไว 300 ครัวเรือน
ความสามารถทางการหารายได เ พื่ อลดภาระงบประมาณภาครั ฐ สวก. สามารถหารายได แ ละลดค า ใชจ า ยต า งๆ เพื่ อ ลดภาระ
งบประมาณภาครัฐไดรวม 133.11 ลานบาท จากเปาหมายที่กําหนดไว 118.50 ลานบาท
รายการ
จํานวน (ลานบาท)
1. รายรับคาบริหารจัดการโครงการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
63.55
2. รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก
23.92
3. รายรับจากการอนุญาตใชสิทธิในผลงานวิจัย
16.05
4. เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก/ความรวมมือระหวางหนวยงาน
12.90
5. รายรับจากการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา
2.24
6. การลดคาใชจาย
14.45
รวม
133.11
• สวก. ไดนําผลงานวิจัยที่เกิดจากโครงการวิจัยที่ สวก. ใหการสนับสนุนไปดําเนินการสงเสริมผลักดันใหเกิดการใชประโยชน
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 76 โครงการ/สัญญา ของเปาหมายที่กําหนดไว 55 โครงการ/สัญญา
ประเภทการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
จํานวน (เรื่อง)
1. เชิงนโยบาย
5
2. เชิงสาธารณะ
35
3. เชิงพาณิชย
36
รวม
76
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• ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยตามความตองการเรงดวนภายใตแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ กษ.

ประกอบดวย
ดานการใหทุน เปนการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยในปงบประมาณ 2560 โดยกําหนดความตองการบุคลากรวิจัยเรงดวน
ทั้งสิ้น 7 ดานหลัก ไดแก 1) การปรับปรุงพันธุ 2) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3) การจัดการสุขภาพ/การปองกันโรค 4) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
5) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 6) การจัดการการผลิต และ 7) การจัดการทรัพยากร
ผลการดําเนินงานของ สวก. สูงกวาเปาหมายโดย สวก. ไดมีการพิจารณาสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยตามความตองการเรงดวน
ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 7 ดานหลัก
จํานวนทุน สวก. ใหการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 50 ทุน ประกอบดวย ทุนการศึก ษา
ปริ ญ ญาเอกเฉลิ ม พระเกี ย รติ ท รงครองราชย 70 ป จํ า นวน 15 ทุ น และทุ น ฝ ก อบรมและปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ณ ต า งประเทศ 8 ทุ น
นําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ 14 ทุนและทุนสรางนักวิจัยสูความเปนเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย 13 ทุน
สวก. มีการติดตามและประเมินผลผูไดรับทุนการศึก ษา/การฝกอบรมฯ ที่นําความรูไปใชประโยชนในสายงานในชวงเวลา
ที่กําหนดหลังจากสําเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ โดยมีผูรับทุนการศึกษา/การฝกอบรมฯ ที่นําความรูไปใชประโยชนในสายงาน
จํานวน 37 คน ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา/ฝกอบรมฯ ทั้งหมด 46 คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา/ จํานวนผูรับทุนนําความรูไป สัดสวนของผูรับทุนนําความรู
ประเภท
ฝกอบรมฯ ทั้งหมด (คน) ใชประโยชนในสายงาน (คน) ไปใชประโยชนในสายงาน
ทุนการศึกษา ยอนหลัง 5 ป
27
20
74.07%
(ป 2556-2560)
ทุนฝกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัย
19
17
89.47%
ณ ตางประเทศ ยอนหลัง 2 ป
(ป 2559-2560)
รวม
46
37
80.43%
• รอยละของจํานวน IP หรือจํานวนครั้งรวมในการเขาใชบริการของฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและฐานขอมูลความรู
เกษตรตางๆ ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย โดยจํานวนครั้งรวมในการเขาใชบริการของฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและ
ฐานขอมูลความรูเกษตรตางๆ เทากับ เทากับ 601,831 IP คิดเปนรอยละ 100.31 ของเปาหมายที่ตั้งไว 600,000 IP สวก. และมีผูเขาใช
บริการนานกวา 30 วินาที เทากับ 71,773 IP คิดเปนรอยละ 11.93 ของจํานวน IP หรือจํานวนครั้งรวมในการเขาใชบริการของฐานขอมูล
สารสนเทศการวิจัยการเกษตรและฐานขอมูลความรูเกษตรตางๆ ที่เขาใชบริการทั้งหมด
• สวก.จัดทําแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนของ สวก. ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อทําใหประชาชนมีความรับรู
ความเขาใจ และสรางความเชื่อมั่นในหนวยงานหรือภาครัฐ คํานึงถึงความถูกตองของขอมูล ความรวดเร็วทันตอความจําเปน โดยใชสื่อ
ในรูปแบบตางๆ ตามความจําเป น เชน สื่อ Online สิ่ง พิมพ จดหมายเวีย น โทรทัศน จัดนิทรรศการ เปดตัว/อบรม หนัง สือพิ ม พ
แถลงขาว และสื่ออื่นๆ เปนตน รวม 170 ครั้ง และไดดําเนินการตามแผนการสรางความรูค วามเขาใจแกประชาชน ปงบประมาณ 2561
รวม 258 ครั้ง ทั้งนี้ สวก. ไมมีประเด็นสําคัญตองชี้แจง ถือวามีการดําเนินงานตามเปาหมาย
• สวก. ไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของของปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดย สวก. ไดรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจตอคณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25
กันยายน พ.ศ. 2560 สวก. ไดมอบหมายใหศูนยบริก ารทางวิชาการแหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการสํารวจความพึง พอใจ
ของผู รั บ บริ ก ารต อ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของ สวก. ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการสํ า รวจความพึ ง พอใจงานบริ ก าร
จากผูใชบริการ ไดแก ผูไดรับทุนวิจัย ผูไดรับทุนการศึกษา ผูไดรับทุนฝกอบรมและปฏิบัติการวิจัย และผูไดรับทุนการนําาเสนอผลงานวิจัย
ณ ตางประเทศ ผูผานการฝกอบรมโดย สวก. ผูเขารวมกิจกรรม/ โครงการ ถายทอดความรู/ ถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก.
จัดขึ้น ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในเทคโนโลยีจาก ผลงานวิจัยของ สวก. และผูใชบริการขอมูลสารสนเทศผานทางเว็บไซตผลการสํารวจ
แสดงระดับความสํารวจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการในระดับพอใจมาก คิดเปน รอยละ 87.40
• สวก. ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2560 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ หรือ สรอ. จํานวน 3 ขอบขาย คือ 1) การสนับสนุนทุนวิจัยดาน
การเกษตร 2) การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย และ 3) การสงเสริมการใชประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
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