
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เสนอ 
 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายเฉลิมชัย ศรีออ่น 

 
 
 

โดย 
 
 
 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 

 



 

 

วัตถุประสงค์การจัดต้ัง ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจยัการเกษตร 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวจิัยการเกษตร 
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้าน

การเกษตร 
4. ร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการ

ผลิตและพัฒนางานวิจยัและนกัวจิัยการเกษตรท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จาก

การศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
จัดพิมพ์เอกสาร การจัดทำสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การ
จัดนิทรรศการ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้าน
การเกษตร 

งบประมาณ         888.374     ลา้นบาท 

รายได้*         595.625     ลา้นบาท 

เงินทุนสะสม         890.000     ลา้นบาท 

อัตรากำลัง (กรอบ/บรรจุจรงิ)                  88/85 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                           56.887      ล้านบาท 

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใชจ้่ายเงิน  1,256.348 ลา้นบาท 

(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้) 

สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นบุคลากร                             ร้อยละ 6.52 
                                                     (56.879/871.819 ลบ.) 

(ตามมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

คณะกรรมการองค์การมหาชน 
 วันที่ได้รับแต่งต้ัง วันที่หมดวาระ 

ประธานกรรมการ นายชวลิต ชูขจร  15 เม.ย. 63 14 เม.ย. 66 
กรรมการโดย

ตำแหน่ง 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
ผู้แทน : รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สาราบรรณ์) 

15 เม.ย. 63  

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบณุยฤทธิ์ กัลยาณมติร) 15 เม.ย. 63 - 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม) 
ผู้แทน : รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ)  

15 เม.ย. 63 - 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์)  
ผู้แทน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  

  (นายณัฐพล ณัฏฐสมบรูณ์)  

15 เม.ย. 63 - 

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร (นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์) 15 เม.ย. 63 14 เม.ย. 66 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ (นางสาวสุกัญญา ธีระกรูณเ์ลิศ) 15 เม.ย. 63 14 เม.ย. 66 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์ (นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย) 15 เม.ย. 63 14 เม.ย. 66 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร/การเงิน (นางจิราวรรณ แยม้ประยูร) 15 เม.ย. 63 14 เม.ย. 66 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกฎหมาย (นายสรรเสรญิ อัจจุตมานสั) 15 เม.ย. 63 14 เม.ย. 66 

กรรมการและ
เลขานุการ 

(ผู้อำนวยการ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
(นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ) 

15 เม.ย. 63 30 ก.ย. 65 

 
วิสัยทัศน ์

"สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจยัการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน" 
 

* หมายเหตุ : ที่มาของรายได้ 

ลำดับ รายการ 
ผลรายรับ ณ สิ้นไตรมาส 4 

(ล้านบาท) 
1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (จากสำนักงบประมาณ) 216.550 
2 รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก   19.248 
3 รายรับจากการอนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย   10.726 
4 รายรับจากการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา    0.096 
5 เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ 349.005 

รวม 595.625 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิผล 

1.1 ผลงานวิจัยท่ี สวก. ให้ทุนไปสูก่ารใช้
ประโยชน ์

15       

1.1.1 จำนวนผลงานวิจัยท่ี  สวก. ให้ทุน
ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์  
(โครงการ/สัญญา) 

(5) 82 88 94 100 100 500 

1.1.2 ร้อยละงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทียบ
กับงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จทั้งหมด 

(10) 54.00 55.00 56.00 56.78 100 1,000 

1.2 ความสำเรจ็ของการสนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรวิจยัตามความต้องการเร่งด่วน
ภายใต้แผนพัฒนาบคุลากรวิจัย กษ. 

15       

1.2.1 จำนวนทุน (ทุน/คน) (7) 63 71 80 123 100 700 

1.2.2 ร้อยละผู้รับทุน/ผูร้ับการฝึกอบรม
นำความรูไ้ปใช้ประโยชน์เทียบกับ
ผู้สำเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

(8) 82.00 83.50 85.00 85.45 100 800 

1.3 จำนวนหน่วยงานท่ีมีการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลการวิจัยการเกษตรและประเทศ 
(หน่วยงาน) 

10 40 41 42 42 100 1,000 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2.1 การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตามนโยบาย กษ (เรื่อง) 

10 2 3 4 4 100 1,000 

องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพ 

3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร 
     ขององค์การมหาชน 

5 - ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย 

ด้านบุคลากร 
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ 

ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร 
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ  

ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด และ 
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริง  
ไม่สูงกว่า

งบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรร 

จากสำนัก
งบประมาณ 

6.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 500 
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ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือการให้บริการขององค์การมหาชน 

3.2.1 การปรับเปลีย่นกระบวนงาน
บริการและกระบวนงานภายในมา
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อยกระดับวฒุิ
ภาวะรัฐบาลดจิิทัล (Digital 
Government Maturity Model) 
(ระบบ) 

15 3 4 5 5 100 1,500 

3.2.2 ความสามารถในการหารายได้เพื่อ
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ  
(ล้านบาท) 

5 40.00 42.08 44.15 53.674 100 500 

องค์ประกอบท่ี 4 การตอบสนองต่อประชาชน 

4.1 การเผยแพรส่ารสนเทศผ่าน  
web portal 

5 องค์การมหาชนส่ง
ข้อมูลสำคัญของ
องค์การมหาชน
มายังสำนักงาน 
ก.พ.ร. ครบถ้วน
ตามรายการที่

กำหนด  
(ข้อมูลกลุ่มที่ 1) 

องค์การมหาชน
ส่งข้อมูลสำคัญ
ขององค์การ
มหาชนมายัง
สำนักงาน 

ก.พ.ร. ครบถ้วน
ตามรายการ 
ที่กำหนด 

(ข้อมูลกลุ่มที่ 1 
และกลุ่มที่ 2) 

องค์การมหาชน
ส่งข้อมูลสำคัญ
ขององค์การ
มหาชนมายัง

สำนักงาน ก.พ.ร. 
ครบถ้วนตาม

รายการที่กำหนด  
(ข้อมูลกลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 2 และ

กลุ่มที่ 3) 

องค์การ
มหาชนส่ง

ข้อมูลสำคัญ
ขององค์การ
มหาชนมายัง
สำนักงาน 

ก.พ.ร. 
ครบถ้วนตาม

รายการที่
กำหนด  

(ข้อมูลกลุ่มที่ 
1 กลุ่มที่ 2 

และกลุ่มที่ 3) 

100 500 

4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ  
     ขององค์การมหาชน 

5 ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

คุณภาพ  
ร้อยละ  

50 - 74.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

คุณภาพ  
ร้อยละ  

75 - 89.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ตั้งแต่ร้อยละ 
 90 ขึ้นไป 

89.60 100 500 

องค์ประกอบท่ี 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพฒันาด้าน
การควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

15 ผ่าน 
 

ผ่าน 100 1,500 

คะแนนรวม 10,000 

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร (10,000/10,000) 100.00 
 

 

หมายเหตุ : 
* สรุปผลการประเมินระดับองค์กร 

ระดับดีมาก          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี        หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช้          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง  หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน 

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. 
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วัตถุประสงค์ 
การจัดต้ัง  
(ระบุเฉพาะ

วัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วดั) 

ตัวชี้วัดผลกระทบฯ 
  

ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

รายงานผลการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัด  
(ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 

2563 2564 2565 

1. ส่งเสริม 
สนับสนุน 
และพัฒนา
งานวิจัย
การเกษตร 

1.  สร ้ างความเข ้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร/ประชาชน ให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น จากการนำ
ผลงานวิจ ัย เทคโนโลยี  
แ ล ะ น ว ั ต ก ร ร ม ด ้ า น
การเกษตรไปใช้ประโยชน์ 

ติดตามผล 
70 ครัวเรือน 
(ร้อยละ 5  

ของผู้รับการ
ถ่ายทอด 
ปี 2562  

จำนวน 1,414 
ครัวเรือน*) 

ติดตามผล 
85 ครัวเรือน 
(ร้อยละ 5 

ของผู้รับการ
ถ่ายทอด 
ปี 2563 

จำนวน 1,700 
ครัวเรือน*) 

ติดตามผล 
102 ครัวเรือน 

(ร้อยละ 5  
ของผู้รับการ

ถ่ายทอด 
ปี 2564  

จำนวน 2,040
ครัวเรือน*) 

ติดตามผล 
72 ครัวเรือน  
(ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
รวม 1,700 
ครัวเรือน) 

ผลลัพธ ์

1. ส่งเสริม 
สนับสนุน 
และพัฒนา
งานวิจัย
การเกษตร 

2. มูลค่าผลกระทบจาก
การนำผลงานวิจ ัยไปใช้
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนร่วม
ในห่วงโซ่การผลิตสินค้า 
ต ั ้ งแต ่ เกษตรกรผ ู ้ ผลิต
ว ัตถ ุด ิบทางการเกษตร 
ผู ้ผลิตและแปรรูปสินค้า 
และผู้จำหน่ายสินค้า 

2.2 เท่าของ
กรอบ

งบประมาณปี 
2563 

(ประมาณ 
1,895 ลบ.) 

2.4 เท่าของ
กรอบ

งบประมาณปี 
2564 

2.6 เท่าของ
กรอบ

งบประมาณปี 
2565 

มูลค่าผลกระทบ
จากการนำ

ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เท่ากับ 

1,841 ลบ. 
คิดเป็น 2.35  
เท่าของกรอบ
งบประมาณปี 

2563  
(781.827 ลบ.) 

ผลลัพธ ์

หมายเหตุ   * เป็นค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการของ สวก. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  
                ตัวช้ีวัดที่ 1.5 จำนวนเกษตรกร/กลุม่เกษตรกรต้นแบบท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ส่วนที่ 3 ตัวช้ีวัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI) 
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สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร 

1.1 สนับสนุนทุนโครงการวิจัย จำนวน 246 โครงการ งบประมาณรวม 550.211 ล้านบาท จากเป้าหมาย  
550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.04 

1.2 ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จำนวน 100 โครงการ  
จากเป้าหมาย 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 106.38 

1.3 ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย จำนวน 111 คำขอ จากเป้าหมาย 81 คำขอ คิดเป็น 
ร้อยละ 137.04 

1.4 ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2546-2563 จำนวน 465 โครงการ จากงานวิจัยที่แล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน 819 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.78 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
2.1 สนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี จำนวน 17 ทุน จากเป้าหมาย 15 ทุน  

คิดเป็นร้อยละ 113.33 
2.2 สนับสนุนทุนปริญญาตรี “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” จำนวน 26 ทุน จากเป้าหมาย 30 ทุน คิดเป็น 

ร้อยละ 86.67 
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 61 ทุน เป้าหมาย 30 ทุน คิดเป็น  

ร้อยละ 203.33 
2.4 สนับสนุนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 4 ทุน จากเป้าหมาย 10 ทุน คิดเป็น 

ร้อยละ 40.00 
2.5 สนับสนุนทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 9 ทุน จากเป้าหมาย 12 ทุน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
2.6 สนับสนุนทุนนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย จำนวน 2 โครงการ จากเป้าหมาย 3  โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 66.67 
2.7 จัดกิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก. จำนวน 9 หลักสูตร จากเป้าหมาย 10 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 90 
2.8 ติดตามและประเมินผลผู้ได้รับทุนการศึกษา/การฝึกอบรมฯ ที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสายงานในช่วงเวลาที่

กำหนดจำนวน 47 คน จากผู้สำเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ ทั้งหมด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 85.45 
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศในด้านการเกษตร 

3.1 พัฒนาระบบ Data Analytic หรือระบบ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  
คือระบบ ARDA Application Center และเปิดให้ใช้งานระบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจัยและ
นักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4.1 สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ จำนวน 123 ทุน รวม 7 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับปรุงพันธุ์ 

2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3) การจัดการสุขภาพ/การป้องกันโรค 4) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 5) การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว 6) การจัดการการผลิต และ 7) การจัดการทรัพยากร โดยสนับสนุนทุนให้บุคลากร กษ. จาก 10 
หน่วยงาน คือ 1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2) กรมการข้าว 3) กรมวิชาการเกษตร 4) กรมพัฒนาที ่ดิน  
5) กรมประมง 6) กรมหม่อนไหม 7) กรมชลประทาน และ 8) กรมปศุสัตว์ 9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ  
10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศกึษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา 

ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการ ศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
5.1 พัฒนาระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย (TARR : Thailand Agricultural Research Repository) ตั้งแต่

ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้เกษตร กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 42  หน่วยงาน 

7. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดทำสื่อ
โสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่
ความรู้ในด้านการเกษตร 
6.1 จัดทำ e-Book สำหรับเผยแพร่จำนวน 13 เรื่อง และนำขึ้นเผยแพร่บน www.arda.or.th เรียบร้อยแล้ว  

คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินงานร้อยละ 130 
6.2 จัดทำ Motion Graphic จากองค์ความรู้เกษตรจำนวน 10 เรื่อง และนำขึ้นเผยแพร่บน www.arda.or.th 

เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความสำเร็จในการดำเนินงานร้อยละ 100 
 

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลำดับ เร่ือง link 
1.  การเสวนาในหัวข้อ "สมุนไพรตัวเอกแห่งยุค COVID 

19 ฟ้าทะลายโจร?" 
https://www.youtube.com/watch?v=vCTxRT
qxD3Y&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSCH
l00DXoUPL&index=1 

2.  การเสวนาในหัวข้อ "ความมั่นคงดา้นอาหารของไทย 
กับภัยโควิด-19" 

https://www.youtube.com/watch?v=jNfyryr
p6cg&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSCHl
00DXoUPL&index=2 

3.  การเสวนาในหัวข้อ “อาหารเสริมโภชนาการสำหรับ
เด็ก กับยุค Covid-19” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=krDWB
nkaIn0&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSC
Hl00DXoUPL&index=3 

4.  การเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจดัการความปลอดภัย
อาหารโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม” 

https://www.youtube.com/watch?v=IVno6d
7_ACg&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSCH
l00DXoUPL&index=4 

5.  การเสวนาในหัวข้อ “สวก. กับการบริหารจดัการ
งานวิจัยเพื่อเตรยีมการสู้ภยัแล้ง และกรอบวิจยั
เร่งด่วน” 

https://www.youtube.com/watch?v=DuMY_
k18IhM&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSC
Hl00DXoUPL&index=5 

6.  การเสวนาในหัวข้อ “วิกฤตอาหารโลก กับทางออกท่ี
อยู่ตรงหน้า” 

https://www.youtube.com/watch?v=s9N01C
whyP0&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSC
Hl00DXoUPL&index=6 

7.  การเสวนาในหัวข้อ "เกษตรอัจฉรยิะ Smart Farmer" https://www.youtube.com/watch?v=x09miV
ggFxs&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSCHl
00DXoUPL&index=7 

8.  การเสวนาในหัวข้อ “Smart Farming กุญแจสำคัญ
แห่งเกษตรกรรมยุคดิจิทัล” 

https://www.youtube.com/watch?v=60ulsu
v3ExA&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSCH
l00DXoUPL&index=8 
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สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลำดับ เร่ือง link 

9.  การเสวนาในหัวข้อ “เครื่องมือบรหิารจัดการน้ำใน
ภาวะฉุกเฉิน” 

https://www.youtube.com/watch?v=2Z8y3b
yYWow&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSC
Hl00DXoUPL&index=9 

10.  การเสวนาในหัวข้อ "ความสำคัญอาหารโคนม ท่ี
เกษตรกรควรรู้" 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bjZ1m
enULs0&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSC
Hl00DXoUPL&index=10 

11.  การเสวนาในหัวข้อ "การบริหารจดัการ เทคโนโลยีการ
ปลูกข้าวสมยัใหม่" 

https://www.youtube.com/watch?v=6wTz-
NkYLk8&list=PLKGYOk6pmLc4eE0EMtdLdSC
Hl00DXoUPL&index=11 

12.  รู้ทันศัตรูพืช โรคพืช  https://www.youtube.com/playlist?list=PLK
GYOk6pmLc5ffTv9YJxJoTuGtObxL8Cu 

13.  รายการเกษตรก้าวไกลกับ สวก. https://www.youtube.com/playlist?list=PLK
GYOk6pmLc5hO7FBDzVLzmI7r-x6mn3V 

14.  Motion Graphics งานวิจัย https://www.youtube.com/playlist?list=PLK
GYOk6pmLc7vKaxPEq3AknvGfei54EFH 
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