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บทที่ 1
 

ยุทธศาสตร์ สวก.

วิสัยทัศน์ สวก.
	 “สวก.	เปน็ผูน้ำ�ในก�รเสรมิสร�้งง�นวิจัย	พฒัน�นกัวิจัย	และเปน็แหลง่คว�มรูด้�้นก�รเกษตร	
เพื่อคว�มเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ”
   
เป้าประสงค์
	 ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้แก่ประเทศ	จำ�นวน		20,000,000,000	บ�ท	ภ�ยใน	5	ปี

พันธกิจ
	 พันธกิจภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นสำ�นักง�นพัฒน�ก�รวิจัยก�รเกษตร	 (องค์ก�ร
มห�ชน)	ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2555-2559)	แบ่งเป็น	3	ด้�น	คือ
	 •	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รวิจัยก�รเกษตร
	 •	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รวิจัยก�รเกษตร	
	 •	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รวิจัย	 พัฒน�	 และเผยแพร่ข้อมูลและส�รสนเทศด้�นก�ร 
	 วิจัยก�รเกษตร

1.1 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของ สวก.
	 	 ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นสำ�นักง�นพัฒน�ก�รวิจัยก�รเกษตร	(องค์ก�รมห�ชน)	ฉบับ
ที่	3	(พ.ศ.	2555-2559)	ประกอบด้วย	4	ด้�นหลัก	คือ
	 ยุทธศาสตร์ที่	1	
	 	 ก�รสร้�งง�นวิจัยเชิงรุก	โดยเน้นวิจัยเชิงพ�ณิชย์	ส�ธ�รณะ	และนโยบ�ย
	 ยุทธศาสตร์ที่	2	
	 	 ก�รพฒัน�นกัวจิยัและเครอืข่�ย	โดยเนน้บคุล�กรกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นลกัษณะ
ต่อยอด
	 ยุทธศาสตร์ที่	3	
	 	 ก�รบริห�รจัดก�รและสื่อส�รองค์คว�มรู้	เพื่อประโยชน์ส�ธ�รณะในรูปแบบที่ส�ม�รถ
เข้�ใจได้ง่�ย
	 ยุทธศาสตร์ที่	4	
	 	 ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การดำ เนินงาน

สำ นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2555-2559)
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สรุปเป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง	4	ยุทธศาสตร์	ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างงานวิจัยเชิงรุก	โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์	สาธารณะ	และนโยบาย

กลุ่มเป้าหมาย
1.	 ภาคธุรกิจ	(มุ่งเน้น	
	 SMEs)	(การวิจัย
	 เชิงพาณิชย์)

2.	 เกษตรกรและผู้บริโภค
	 (การวิจัยเชิงสาธารณะ)
 

3.	 ผู้กำ	หนดนโยบาย
	 (การวิจัยเชิงนโยบาย)

เป้าประสงค์
ภาคธุรกิจสามารถนำ	ผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	

มีงานวิจัยในด้านการเกษตรเชิง 
สาธารณะท่ีกลุ่มเป้าหมาย	(เกษตร- 
กรและผู้บริโภค)	นำ	ไปใช้ประโยชน์

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำ	ไป
กำ	หนดนโยบายด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด
•	 ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีการนำ	 
	 ไปใช้ประโยชน์

•		 ร้อยละของงานวิจัยเชิงสาธารณะ 
	 ที่กลุ่มเป้าหมายได้นำ	ไปใช้จริง

•		จำานวนโครงการวิจัยเชิงนโยบายที่	 
	 สวก.	สนับสนุน

กลยุทธ์
1.1	 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย	พัฒนาและสร้างนวัตกรรม
1.2	สร้างผลงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้
1.3	การสร้างเครือข่าย
1.4	การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยสร้างนวัตกรรมและภาคเอกชนลงทุนวิจัย
1.5	กระตุ้น/จูงใจภาคธุรกิจมารับถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.6	บริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1.7	การแสวงหาข้อเสนอโครงการที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำ	ไปสู่การใช้ประโยชน์

1.8	สร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในกระทรวง/ท้องถิ่น
1.9	กระบวนการสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับ
1.10	การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยมาทำ	วิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะมากขึ้น
1.11	กระบวนการผลักดันให้สำ	นักงานเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษางานด้านนโยบายนำ	ไปสู่การนำ	ไปใช้ 
	 แก้ปัญหาในเรื่องเร่งด่วน
1.12	มีกระบวนการผลักดันผลการวิจัย	เช่น	Policy	Forum/Brief

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย	โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด	

กลุ่มเป้าหมาย
นักวิจัยในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

เป้าประสงค์
บุคลากรกระทรวง เกษตรและ
สหกรณ์	 มีขีดความสามารถด้าน
การวิจัยสูงขึ้น

ตัวชี้วัด
•	 จำ	นวนร้อยละบุคลากรของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับทุนวิจัย	 (เป็น 
บุคลากรที่เคยได้รับทุนการศึกษา/ฝึก
อบรม/ปฏิบัติการวิจัยจาก	สวก.)

กลยุทธ์
การเสริมสร้างบคุลากรดา้นการวจิยัการเกษตรในกระทรวงเกษตรและสหกรณท์ีม่ศีกัยภาพ	ให้สามารถอยู่
ในวงการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง
2.1	การพัฒนาบุคลากรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม
2.2	การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่	ทดแทนนักวิจัยที่มีอยู่เดิม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้	เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย
1.	 นักวิชาการ/นักวิจัย

2.	 สาธารณะ	(ประชาชน
	 ทั่วไปและเกษตรกร)

เป้าประสงค์
ฐานข้อมูลด้านการเกษตรท่ีมีความ
ทันสมัย

องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เข้าใจ
งา่ยสำ	หรับเกษตรกร	ผู้บริโภค	และ
บุคคลทั่วไป

ตัวชี้วัด
•	 จำ	นวนฐานข้อมูลที่มีการเผยแพร่

•		จำ	นวน	IP	ของการใช้ฐานข้อมูล
	 ด้านการเกษตร

กลยุทธ์
3.1	สนับสนุน/ผลักดันการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตร

3.2	พัฒนาและจัดทำ	สื่อความรู้ด้านการเกษตรที่เข้าใจได้ง่ายโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
3.3	การผลักดันผลงานวิจัยโดยใช้สื่อสาธารณะเพื่อการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย
องค์กร/คนในองค์กร	 (เพ่ือ
มุ่งสู่ระบบบริหารงานวิจัย
ของประเทศต่อไปในอนาคต)

เป้าประสงค์
สวก.	จะเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยที่
มีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ	
มีระบบงานที่ทันสมัยและมีความ
คล่องตัวสูง	 มีกลยุทธ์การบริหาร
จัดการที่ดี	 มีความมั่นคงทางการ
เงนิ	และเปน็ทีรู้่จกัและยอมรับอย่าง
กว้างขวาง

ตัวชี้วัด
•	 แผนบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	 
อัตรากำาลังและระดับขีดสมรรถนะของ 
บุคลากรแต่ละตำาแหน่งที่จะสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ในระดับมืออาชีพ	 (การ 
กำ าหนดอัตรากำ าลั งที่ เ หมาะสมกับ 
ปริมาณงานและการสรรหาบุคลากร 
ที่มีขีดสมรรถนะตามที่	สวก.	ประสงค์			
 
•		ร้อยละ	80	ของการดำ	เนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	

•		ติดตั้งและพัฒนาระบบ	E-Office	

•		ร้อยละ	80	ของปัญหา	และอุปสรรค
ทีเ่กดิจากข้อบงัคับ/กฎ/ระเบยีบ	ไดรั้บการ
แก้ไข	

•		 ร้อยละ	 80	 ของความสำ	เร็จในการ
ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์
4.1	การแสวงหาบุคลากรใหม่ที่มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ตามที่	สวก.	ต้องการ

4.2	พัฒนาความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความสามารถและพัฒนาขีดสมรรถนะเพื่อให้บุคลากรของ	สวก.		
มีความเป็นมืออาชีพ

4.3	การนำ	ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

4.4	การทบทวนแก้ไข	ข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ	ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามรูปแบบขององค์การ 
มหาชน

4.5	กำ	หนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานที่เหมาะสม
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กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
•		ร้อยละ	50	ของมูลค่าความเป็นข่าว	
(PR.	Value)	ของ	สวก.	เพิ่มขึ้น	(Base-
line/ข้อมูลความเป็นข่าวในปีที่ผ่านมา)	

•	 เงินทุนจากภายนอก/กิจกรรมท่ีเกิด
จากความร่วมมือ/รายได้จากการบริหาร
จัดการเงินทุนของ	สวก.	

•	 ผลต่างระหว่างอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจำาเฉล่ียทุกบัญชีของสำานักงานกับ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ		3	เดือนเฉล่ีย
ของ	5	ธนาคารรัฐ	

กลยุทธ์
4.6	การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

4.7	การสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

4.8	ติดต่อประสานงานและต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารรัฐทั้ง	5	แห่ง	เพื่อขออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ	เป็นกรณีพิเศษ

1.2  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ สวก. 
 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน	สวก.	ฉบับที่	3	ระยะเวลา	5	ปี	(พ.ศ.	2555-2559)
แนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์	สวก.	ฉบับที่	3																																																																																
สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างงานวิจัยเชิงรุก	โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์	สาธารณะ	และนโยบาย

กลุ่มเป้าหมาย

1.	 ภาคธุรกิจ	(มุ่งเน้น	
SMEs)	 (การวิจัยเชิง 
พาณิชย์)

เป้าประสงค์ 

ภาคธุรกิจสามารถนำา 
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัด

ร้อยละของโครงการ 
วิจัยที่มีการนำาไปใช้
ประโยชน์			

กลยุทธ์

1.1	ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย 
พัฒนาและสร้างนวัตกรรม

1.2	สร้างผลงานตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

1.1.1	 การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่สร้าง
นวัตกรรมดีเด่นประจำ	ปี	(ครั้ง)

1.2.1		สร้างความเข้าใจและประเมินความต้องการ 
ของผู้ประกอบการร่วมกับนักวิจัย	(ครั้ง)

  งบประมาณ (ล้านบาท)  รวม
	2555 2556 2557 2558 2559 5	ปี
	0.00	 2.60	 2.60	 2.60	 2.60	 10.40

	0.40	 0.40	 0.40	 0.40	 0.40	 2.00
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กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

 

กลยุทธ์

1.3	การสร้างเครือข่าย

1.4	การสร้างแรงจูงใจให้
นักวิจัยสร้างนวัตกรรม
และภาคเอกชนลงทุนวิจัย

1.5	กระตุ้น/จูงใจภาคธุรกิจ
มารับถ่ายทอดเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

1.2.2	ประชุมระดมสมองเพ่ือจัดทำากรอบวิจัย	 
(Focus	Group)	ร่วมกบั	SMEs/นคิมอุตสาหกรรม/
สมาคมธุรกิจ/สภาอุตสาหกรรม/นักวิชาการ	 
และประเด็นร้อน	(ครั้ง)
1.2.3	พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยกับธุรกิจ/ 
นักวิจัย
1.2.4		การสนับสนุนทุนวิจัยที่มีศักยภาพ	(ลบ.)
1.2.5		การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
1.2.6		การประชุมคณะอนุกรรมการ	(ครั้ง)
1.2.7		การติดตามระหว่างดำ	เนินโครงการ
1.2.8		ประเมินผลกระทบจากงานวิจัย(ครั้ง)

1.3.1		สร้างความร่วมมือ	 (MOU)	 หน่วยงานที่
ดูแลผู้ประกอบการ	 (ประชุมคณะทำ	งานภายใต้ 
เครือข่าย)	(เรื่อง)	
1.3.2	การเผยแพร่ข้อมูลที่ง่ายและทั่วถึงแก่กลุ่ม 
เป้าหมาย	(ครั้ง)

1.4.1	 การอำานวยความสะดวกในด้านเอกสาร
สำ	หรับลดหย่อนภาษี	200%
1.4.2	การปรับปรุง/แก้ไขระเบียบ	(ภายใน	สวก.)	
1.4.3		ให้การสนับสนุนการเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ใน 
วารสาร	(เรื่อง)

1.5.1	 การดำ	เนนิการดา้นทรัพย์สนิทางปญัญา	ทัง้
ในและตา่งประเทศ	(ช้ิน	โดยคำ	นวณจากร้อยละ	80	
ของโครงการที่จบในแต่ละปี)
1.5.2	ปรับปรุงระเบียบประเมินมูลค่าเทคโนโลยี 
อย่างเป็นระบบ	(ครั้ง)
1.5.3	ผลักดันนโยบายสิทธิประโยชน์สำาหรับ
เอกชนที่ รับถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (สามารถลด
หย่อนภาษจีากการซ้ือเทคโนโลยี	หรือไดรั้บสว่นลด 
ค่าตอบแทนสิทธิ์ในปีแรกหากนำ	เทคโนโลยีไปผลิต
ในเวลาที่กำ	หนด	เช่น	ภายใน	1	ปี)

       งบประมาณ (ล้านบาท)      รวม
	2555  2556  2557  2558  2559  5	ปี

	0.14	 	 0.14	 	0.14	 	 0.14	 	0.14		 	 0.70

	0.17	 	 0.21	 	0.24	 	 0.28	 	0.31	 	 1.21

90.00	100.00	 110.00	 120.00	 130.00	 550.00
	0.12	 	 0.63	 	0.75	 	 0.75	 	0.75	 	 3.00
	1.00	 	 1.20	 	1.20	 	 1.20	 	1.20	 	 5.80	
	4.80	 	 6.00	 	6.50	 	 7.00	 	7.50	 	31.80	
	0.00		 1.00	 	1.00	 	 1.00	 	1.00	 	 4.00	
 
	0.02	 		0.02	 	0.02	 	 0.02	 	0.02	 	 0.10	
  

	0.00		 0.00	 	0.00	 	 0.00	 	0.00	 	 0.00	
 

0.00	 	 0.00	 	0.00	 	 0.00	 	0.00	 	 0.00	
 
0.00	 	 0.00	 	0.00	 	 0.00	 	0.00	 	 0.00	
0.00	 	 0.30	 	0.30	 	 0.60	 	0.60	 	 1.80

3.50	 	 4.00	 	4.50	 	 5.00	 	5.50	 	22.50

0.00	 		0.00	 	0.00	 	 0.00	 	0.00	 	 0.00

0.05	 		0.05	 	0.05	 	 0.05	 	0.05	 	 0.25

นยิาม	:	การนำ	ไปใช้ประโยชน	์หมายความ

ว่า	 ผลลัพธ์ของโครงการวิจัยที่	 สวก.	

ให้การสนับสนุนและมีศักยภาพในเชิง

พาณิชย์	 ได้มีการนำาไปใช้ประโยชน์ใน 

รูปแบบต่างๆ	ตัง้แตก่ารขยายผลโครงการ

ข้ันการพัฒนาไปสู่ระดับการใช้ประโยชน์	

การผลิตเพ่ือทดสอบตลาด	 การพัฒนา

เพ่ือยืนยันเทคโนโลยี	 การผลิตเพ่ือให้

ทดลองใช้ผลงานวิจัย	 การอนุญาตให้ 

ใช้สิทธิผลงานวิจัย	ทรัพย์สินทางปัญญา	

การ ร่วมทุนกับนิติบุคคล อ่ืน	 โดย 

สำ	นักงานเป็นผู้ดำ	เนินการเอง	หรือร่วม

กับหน่วบงาน	บุคคล	องค์กรต่าง	ๆ 	และ

การใช้ประโยชน์นั้นก่อให้เกิดผลกระทบ 

ในเชิงบวกต่อสังคมและประเทศ
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 กลุ่มเป้าหมาย

2.	 เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ 
ผู้บริโภค	(การวิจัย
เชิงสาธารณะ)	

เป้าประสงค์ 

มีงานวิจัยในด้านการ 
เกษตรเชิงสาธารณะที่ 
กลุ่มเป้าหมาย(เกษตรกร 
และผู้บริโภค)	 นำาไปใช้
ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1.	 ร้อยละของงาน	
วิจัยเชิงสาธารณะที่
กลุ่มเป้าหมายได้นำ	
ไปใช้จริง

กลยุทธ์

1.6	บริการหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

1.7	การแสวงหาข้อเสนอ 
โครงการที่ตรงต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อนำ	ไปสู่การใช้ประโยชน์

1.8	สร้างกลไกความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นในกระทรวง
ท้องถิ่น	เครือข่ายผู้บริโภค	
ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง	ในการนำ	ผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

1.5.4	 การเปิดตัวเทคโนโลยี/ประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนผู้ประกอบการ	(ครั้ง)
1.5.5	 เจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยีและจดัพิธลีงนาม	
(ครั้ง)
1.5.6	 การให้สิทธ์ิทดลองใช้เคร่ืองต้นแบบฟรี	
(สร้างความสัมพันธ์อันดีและได้ข้อมูลป้อนกลับ)
1.5.7	 บ่มเพาะเทคโนโลยี	 (โครงการ	 โดยใช้งบ
ประมาณในส่วนการสนับสนุนทุน)	
1.5.8		 การร่วมทนุกบันติบิคุคลอ่ืน	(โครงการข้ึน
อยู่กับการศึกษา	Feas.)	

1.6.1	 การตดิตามหลงัถ่ายทอดเทคโนโลยี	(คร้ัง)
1.6.2		 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ 
ผู้ประกอบการ	และให้บริการหลังขาย	(เรื่อง)
1.6.3	 ให้คำ	ปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ	
(ราย)

1.7.1	 การจัดการประชุมและสัมมนาเพ่ือแสวงหา
โจทย์วิจัย
1.7.2		 การพัฒนาข้อเสนอโครงการ	
1.7.3		 การประชุม
1.7.4	 การให้ทนุโครงการวจิยัเชิงสาธารณะ	(เพ่ิม
ในอัตราร้อยละ	10	ต่อปี)	(โครงการ)
1.7.5		 การติดตามและประเมินผลโครงการ
1.7.6	 การประเมนิผลกระทบการใช้ประโยชนจ์าก
งานวจิยั	(คร้ัง)	(รวมดา้นนโยบายในป	ีพ.ศ.	2559)
1.7.7	 จดัประชาสมัพันธเ์ทคโนโลยี/ผลงานวจิยั	ที่
ได้จากโครงการโดยสื่อต่าง	ๆ
1.7.8	 การอบรมเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์
การรับทุนของ	สวก.

1.8.1	จัดหา	Target	Group/สร้างเครือข่าย	ที่มี
ศักยภาพถ่ายทอด

     งบประมาณ (ล้านบาท)   รวม
2555  2556  2557  2558	 	 2559	 		5	ปี

	0.00	 	0.08	 	0.08	 	0.08	 	 0.08	 	0.32

	0.44	 	0.44	 	0.44	 	0.44	 	 0.44	 	2.20

	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	 0.00	 	0.00

	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	 0.00	 	0.00

	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	 0.00	 	0.00

	0.60	 	0.60	 	0.60	 	0.60	 	 0.60	 	3.00

	0.40	 	0.40	 	0.40	 	0.40	 	 0.40	 	2.00

	0.70	 	1.00	 	1.00	 	1.00	 	 1.00	 	4.70

	0.00	 	0.20	 	0.20	 	0.30	 	 0.30	 	1.00

	0.00	 	0.25	 	0.28	 	0.28	 	 0.31	 	1.12
	0.00	 	0.84	 	0.84	 	0.84	 	 0.85	 	3.37
60.00		65.00	 70.00			80.00				90.00		365.00

	0.00	 	1.70	 	1.80	 	1.90	 	 2.30	 	7.70
	0.00	 	0.00	 	1.00	 	1.00	 	 3.00	 	5.00

	0.40	 	0.80	 	1.00	 	1.20	 	 1.50	 	4.90

	0.00	 	0.10	 	0.10	 	0.10	 	 0.10	 	0.40

	0.00	 	0.35	 	0.45	 	1.25	 	 1.75	 	3.80
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กลุ่มเป้าหมาย

3.	 ผู้กำ	หนดนโยบาย
(การวิจัยเชิงนโยบาย)

เป้าประสงค์ 

มีผลงานวิจัยที่สามารถ
นำ	ไปกำ	หนดนโยบาย
ด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด

จำ	นวนนโยบายด้าน
การเกษตรที่มาจาก
ผลงานวิจัยของ	
สวก.

กลยุทธ์

1.9	 กระบวนการสรรหา
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับ

1.10	การสร้างแรงจูงใจให้
นักวิจัยมาทำาวิจัยเชิงนโยบาย
และสาธารณะมากขึ้น

1.11	กระบวนการผลักดันให้
สำานักงานเป็นหน่วยงานหลัก
ในการศึกษางานด้านโยบายนำ	
ไปสูก่ารนำ	ไปใช้แกป้ญัหาในเร่ือง
เร่งด่วน

1.12	มีกระบวนการผลักดันผล 
การวิจัย	เช่น	Policy	Forum/
Brief

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

1.9.1	 เลอืกผู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้นทีเ่ปน็ทีย่อมรับ
ในเรื่องนั้นๆ	จากแหล่งข้อมูลต่างๆ	

1.10.1	รางวลันกัวจิยัดเีดน่เชิงนโยบาย/สาธารณะ
ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก	สวก.	
1.10.2	รางวลัผลงานดเีดน่	(เปน็ผลงานทีส่ามารถ 
นำ	ไปใช้ได้จริง) 
1.10.3	การสนับสนุนนักวิจัยด้านการนำาเสนอ 
ผลงานและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี	 
Impact	Factor	สูง
1.10.4	การสนั บสนุ น ใ ห้นั กวิ จั ย ผู้ ไ ด้ รั บทุ น 
จาก	 สวก.	 เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย/ดูงาน 
ต่างประเทศ			 		 		 		
1.10.5	การอบรมเกี่ยวกับระเบียบ/หลักเกณฑ์รับ
ทุน 

1.11.1	 รับประเด็นปัญหาเร่งด่วนจากหน่วยงาน
สำาคัญของประเทศ	 เช่น	 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	
1.11.2	ประชาสมัพันธ์งานเชิงนโยบายทีส่ำ	นกังาน
ให้การสนับสนุน

1.12.1	การจัดทำ	ประชาพิจารณ์ของผลงานวิจัย
เชิงนโยบาย
1.12.2	หารือหน่วยงานที่นำ	ไปใช้ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1

  งบประมาณ (ล้านบาท)  รวม
	2555	 	2556		 	2557	 	2558	 	2559	 		5	ปี

	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00

	0.00	 	0.40	 	0.40	 	0.40	 	0.40	 	1.60

	0.00	 	0.40	 	0.40	 	0.40	 	0.40	 	1.60

	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00

	0.00	 	0.50	 	0.50	 	1.00	 	1.00	 	3.00

	0.00	 	0.20	 	0.20	 	0.40	 	0.40	 	1.20

	0.00	 	0.02	 	0.02	 	0.02	 	0.02	 	0.08

162.74 189.83  207.41 230.65  254.92 1,045.55
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กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัยในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์ 

บุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มี
ขีดความสามารถด้าน
การวิจัยสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

จำ	นวนร้อยละบุคลากร
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ได้รับทุนวิจัย	
(เป็นบุคลากรที่เคยได้รับ
ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/
ปฏิบัติการวิจัยจาก	สวก.)

กลยุทธ์

1.	 การเสริมสร้างบุคลากร
ด้านการวิจัยการเกษตรใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มีศักยภาพให้สามารถอยู่ใน
วงการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง

2.1	การพัฒนาบุคลากรใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มีอยู่เดิม

 

2.2	การสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่	
ทดแทนนักวิจัยที่มีอยู่เดิม

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

1.	 หลักสูตรมาตรฐาน	(หน่วย	:	จำ	นวน
หลักสูตร)

1.	 หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(หน่วย	:	จำ	นวน
หลักสูตร)
2.		หลักสูตรสัญจร
3.		หลักสูตรตามความต้องการของผู้เข้าอบรม
4.		หลักสูตรที่นำ	วิทยากรจากต่างประเทศมาฝึก
อบรม
2.1.1		 การส่งบุคลากรของ	กษ.	ไปฝึกอบรมกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัย	(จำ	นวน	:	คน)
2.1.2		จัดโครงการวิจัยร่วม	ที่สถาบันการศึกษา
ได้รับทุนจาก	สวก.	โดยให้นักวิชาการใน	กษ.	
เข้าร่วมในโครงการด้วย
2.1.3		 จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ
นักวิชาการใน	กษ.	ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จาก	สวก.	(หน่วย	:	ครั้ง)

2.2.1		ทำ	แผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ
ของหน่วยงานใน	กษ.	
(การประชุม	หน่วย	:	ครั้ง)
การสนับสนุนทุน	(หน่วย	:	ทุน)
2.2.2		การติดตามการให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
ของ	สวก.	(หน่วย	:	ครั้ง)
2.2.3		การให้รางวัลนักเรียนทุนที่สำ	เร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำ	หนด	(หน่วย	:	ทุน)
2.2.4	 การประชาสัมพันธ์การให้ทุน	เช่น	
โปสเตอร์	แผ่นพับ	ไปรษณีย์

รวมยุทธศาสตร์ที่  2 

      งบประมาณ (ล้านบาท)  รวม
	2555 2556 2557 2558	 2559		 	5	ปี

	0.07	 	0.35	 	0.35	 	0.35	 	0.35	 	1.47

	0.48	 	0.50	 	0.50	 	0.50	 	0.50	 	2.48

	0.00	 	0.12	 	0.12	 	0.20	 	0.20	 	0.64
	0.60	 	0.60	 	0.60	 	0.60	 	0.60	 	3.00
	0.00	 	0.20	 	0.30	 	0.30	 	0.30	 	1.10

	0.00	 	0.10	 	0.10	 0.10	 	0.10	 	0.40

	0.00	 	0.10	 	0.10	 	0.10	 	0.10	 	0.40

	0.00	 	0.50	 	0.50	 	0.50	 	0.50	 	2.00

	0.04	 	0.04	 	0.04	 	0.04	 	0.04	 	0.20

30.70	 30.70	 27.67	 27.67	 36.38	 153.12
	0.10	 	0.10	 	0.10	 	0.10	 	0.10	 	0.50
 
	0.20	 	0.20	 	0.20	 	0.20	 	0.20	 	1.00

	0.10	 	0.10	 	0.10	 	0.10	 	0.10	 	0.50
 

32.29 33.61   30.68   30.76   39.47   166.81

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย	โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด



•16• •17•

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการและสื่อสารองค์กรความรู้	เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

กลุ่มเป้าหมาย

1.	 นักวิชาการ/
นักวิจัย

2.	 สาธารณะ	
(ประชาชนทั่วไปและ
เกษตรกร)

เป้าประสงค์ 

ฐานข้อมูลด้าน
การเกษตรที่มีความ 
ทันสมัย

องค์ความรู้ด้าน
การเกษตรที่เข้าใจง่าย
สำ	หรับเกษตรกร

ตัวชี้วัด

จำ	นวนฐานข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่

จำ	นวน	IP	ของการใช้ฐาน
ข้อมูลด้านการเกษตร

กลยุทธ์

3.1	สนับสนุน/ผลักดันการ
พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงาน
วิจัยการเกษตร	

3.2	พัฒนาและจัดทำ	สื่อ
ความรู้ด้านการเกษตรที่เข้าใจ
ได้ง่ายโดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม

3.3	การผลักดันผลงานวิจัยโดย
ใช้สื่อสาธารณะเพื่อการเผยแพร่
ให้เป็นประโยชน์

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

3.1.1	 การจัดทำ	ฐานข้อมูลวิจัยการเกษตร

3.2.1	 การจัดทำ	สื่อความรู้ด้านการเกษตร	(ชิ้น)
3.2.2		การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร	
[โดยสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล	และสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ธกส.	
อบต.	(ช่องทางสื่อ)]
3.3.1	 การเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการเกษตรผ่าน
หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่มีการสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือหรือช่องทางการเผยแพร่อื่น	ๆ	ที่เข้าถึง
ผู้ใช้ประโยชน์	(ชิ้น)

รวมยุทธศาสตร์ที่  3

     งบประมาณ (ล้านบาท)  รวม
2555 2556 2557 2558	 2559		 	5	ปี

0.60	 4.60	 0.60	 0.60	 0.60	 	7.0

2.50	 2.50	 5.00	 7.50	 7.50	 25.00
0.00	 0.20	 0.60	 1.00	 1.00	 	2.80

1.00	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00	 	5.00

4.10 8.30 7.20 10.10 10.10 39.80

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย

องค์กร/คนใน
องค์กร	(เพื่อมุ่งสู่
ระบบบริหารงาน
วิจัยของประเทศ
ต่อไปในอนาคต)

เป้าประสงค์ 

สวก.	จะเป็น
หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ที่มีบุคลากรที่มีความ
เป็นมืออาชีพ	มีระบบ
งานที่ทันสมัยและมี
ความคล่องตัวสูง	
มีกลยุทธ์การบริหาร

ตัวชี้วัด

1.		แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์	อัตรา
กำ	ลังและระดับขีด
สมรรถนะของบุคลากร
แต่ละตำ	แหน่งที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในระดับ
มืออาชีพ	(การกำ	หนด

กลยุทธ์

4.1	การแสวงหาบุคลากรใหม่ที่
มีความรู้	ความสามารถ	และ
ประสบการณ์ตามที่	สวก.	
ต้องการ

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

4.1.1	 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างอัตรา 
เงินเดือน/สวัสดิการ/ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ/
การสร้างความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ	 เพ่ือ
จะช่วยดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถและขีด
สมรรถนะตามที่ต้องการ	 เพ่ือมาเป็นเจ้าหน้าที่	
สวก.	และรักษาให้บุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับ	สวก.	
ไปนาน	ๆ

     งบประมาณ (ล้านบาท)   รวม
2555 2556 2557 2558	 2559		 	5	ปี

	 0.50	 	0.50	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	1.00
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กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ 

จัดการที่ดี	มีความ
มั่นคงทางการเงิน	 
และเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง

ตัวชี้วัด

อัตรากำ	ลังที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงานและการ
สรรหาบุคลากรที่มีขีด
สมรรถนะตามที่	สวก.	
ประสงค์)		
 

2.	 ร้อยละ	80	ของ
การดำ	เนินการตามแผน	
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล

3.		ติดตั้งและพัฒนา
ระบบ	E-Office

4.	 ร้อยละ	80	ของปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดจาก
ข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ	
ได้รับการแก้ไข

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

4.1.2	 การประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ	ที ่
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของ	สวก.	(ครั้ง)

รวมข้อ 1

4.2.1	 การกำ	หนดระดับขีดสมรรถนะของ
บุคลากรแต่ละตำ	แหน่งที่จะสามารถปฏิบัติงานได้
ในระดับมืออาชีพ	เพื่อใช้ในการจัดทำ	แผนพัฒนา
รายบุคคล	(Individual	Development	Plan	:	
IDP)
4.2.2	 การพัฒนาบุคลากรของ	สวก.	ตามแผน
พัฒนารายบุคคลที่กำ	หนดไว้
4.2.3		การพัฒนาให้เกดิระบบ	Knowledge	Shar-
ing	ระหว่างบุคลากรของ	สวก.	(Outing)

รวมข้อ	2	

4.3.1		 การใช้	IT	ให้เปน็เคร่ืองมอืในการพัฒนาการ
ทำ	งานของ	สวก.	เพื่อให้เกิดความคล่องตัว	
4.3.2		การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้	
(Knowledge	Management)	

รวมข้อ	3

4.4.1		 ทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ
ต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบความเป็นองค์การมหาชน
4.4.2		การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกับ
คุณภาพการดำ	เนินงานขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่การ
เป็น	Best	Practice	ในด้านต่าง	ๆ

รวมข้อ	4

     งบประมาณ (ล้านบาท)  รวม
2555 2556 2557 2558	 2559		 5	ปี

1.64	 1.94	 1.94	 1.94	 1.94	 9.40

2.14 2.44 1.94 1.94 1.94 10.40

1.00	 0.20	 0.20	 0.20	 1.50	 3.10

3.00	 3.50	 3.50	 3.50	 3.50	 17.00

0.75	 1.50	 2.00	 2.00	 2.00	 8.25

4.75	 5.20	 5.70	 5.70	 7.00	 28.35

7.55	 5.93	 3.09	 4.54	 3.01	 24.12

0.50	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00	 4.50

8.05	 6.93	 4.09	 5.54	 4.01	 28.62

0.50	 0.50	 0.50	 0.50	 0.50	 2.50

1.00	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00	 5.00

1.50	 1.50	 1.50	 1.50	 1.50	 7.50

กลยุทธ์

4.2	พัฒนาความพร้อมทั้งใน
ด้านความรู้ความสามารถ
และพัฒนาขีดสมรรถนะเพื่อให้
บุคลากรของ	สวก.	มีความ
เป็นมืออาชีพ

4.3	การนำ	ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

4.4	การทบทวนแก้ไข	ข้อบังคับ/
กฎ/ระเบียบ	ให้มีความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงานตามรูปแบบ
ขององค์การมหาชน
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กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

5.	 ร้อยละ	80	ของความ
สำ	เร็จในการดำ	เนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติงาน	

6.	 ร้อยละ	50	ของมูลค่า
ความเป็นข่าว	(PR.Value)	
ของ	สวก.	เพิ่มขึ้น	
(Baseline/ข้อมูลความ
เป็นข่าวในปีที่ผ่านมา)

7.	 เงินทุนจากภายนอก/
กิจกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือ/รายได้จากการ
บริหารจัดการเงินทุน
ของ	สวก.

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

4.5.1	 การประชุมระดมสมองเพ่ือร่วมกำาหนด
กลยุทธ์และกิจกรรมที่หมาะสม
4.5.2		กำ	กับติดตามและการพัฒนาปรับปรุง

รวมข้อ	5

4.6.1		 การกำ	หนดภาพลกัษณ/์กลยุทธแ์ละรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ
4.6.2		การพัฒนารูปแบบของสือ่ประชาสมัพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	
4.6.3		การเผยแพร่และประชาสมัพันธ์เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง	ๆ
4.6.4		การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน	
4.6.5	 การจดักจิกรรมตา่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัสือ่มวลชน 
/เอกชน/เครือข่าย
4.6.6		การจัดงานครบรอบ	10	ปี	สวก.
4.6.7		การจัดงานประกวดรางวัลนวัตกรรมงาน
วิจัย
4.6.8	 การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม	การจัดทำ	สื่อ	การเผยแพร่ต่าง	ๆ	 เพื่อ
ช่วยประชาสัมพันธ์	สวก.
4.6.9		การสร้าง	ARDA	Outlet	เพื่อจัดแสดงและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของ	สวก.

รวมข้อ	6

4.7.1		 การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก
4.7.2		การทำ	กิจกรรม/การทำ	งานเพ่ือเสริมงาน
ตามพันธกิจหลัก	
4.7.3		 การจัดทำ	แผนบริหารจัดการเงินทุนของ	
สวก.

รวมข้อ	7	

งบประมาณ (ล้านบาท)  รวม
2555  2556  2557  2558	 	2559		 	 5	ปี

	1.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	1.00	 	 2.00

	0.60	 	0.70	 	3.80	 	0.90	 	4.00	 	10.00

	1.60	 	0.70	 	3.80	 	0.90	 	5.00	 	 12.00

	1.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	1.00	 	 2.00

	3.50	 	4.00	 	4.50	 	5.00	 	5.00	 	22.00
 
	3.00	 	3.00	 	3.00	 	3.00	 	3.00	 	15.00

	4.50	 	4.50	 	4.50	 	4.50	 	4.50	 	22.50

	3.30	 	3.30	 	3.30	 	3.30	 	3.30	 	16.50

	0.00	 15.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	15.00
	0.00	 	1.00	 	1.00	 	1.00	 	1.00	 	 4.00

	1.00	 	1.50	 	1.50	 	1.50	 	1.50	 	 7.00

	0.50	 	1.50	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	 2.00

	16.80	 33.80	 17.80	 18.30	 19.30	 106.00

	 7.50	 	7.50	 	7.50	 	7.50	 	7.50	 	37.50
	 0.50	 	0.50	 	0.50	 	0.50	 	0.50	 	 2.50

	 8.00	 	8.00	 	8.00	 	8.00	 	8.00	 	40.00

กลยุทธ์

4.5	กำ	หนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
งานที่เหมาะสม

4.6	การสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง

4.7	การสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก



•22• •23•

กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

8.	 ผลต่างระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ	
เฉล่ียทุกบัญชีของสำ	นักงาน
กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ		3	เดือนเฉลี่ยของ	
5	ธนาคารรัฐ

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

4.8.1	 ศึกษาภาวะแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำ	
4.8.2	 จัดทำ		Cash	Flow	เพื่อประมาณการเงิน
รับ-จ่ายของสำ	นักงาน
4.8.3	 จัดทำ	การประมูลดอกเบี้ยเงินฝากหรือให้
ธนาคารของรัฐเสนออัตราดอกเบีย้เปน็กรณพิีเศษ

รวมข้อ	8	

9.	 กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์	
•	 การประชุมผู้บริหารและการประชุมคณะทำ	งาน
ภายในชุดต่าง	ๆ	ของสำ	นักงาน
•		การประชุมคณะกรรมการบริหารสำ	นักงาน	
(ครั้ง)
•		การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล	(ครั้ง)
•		การตรวจสอบภายใน

รวมข้อ	9

งบประมาณ (ล้านบาท)  รวม
2555 2556 2557 2558	 2559		 	5	ปี

	0.00	 	0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

	0.00	 	0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

	0.00	 	0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

 0.00	 	0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

	0.50	 	0.50	 0.50	 0.50	 0.50	 2.50

	1.00	 	2.00	 2.00	 2.00	 2.00	 9.00

	0.37	 	0.43	 0.43	 0.43	 0.43	 2.09

	0.16	 	0.25	 0.25	 0.25	 0.25	 1.16

	2.03	 	3.18	 3.18	 3.18	 3.18	 14.75

 44.87  61.75  46.01  45.06  49.93  247.62

244.00 293.49 291.30 316.57 354.42 1,499.78

 37.96  47.40  51.66  56.27  61.55  254.84

281.96 340.89 342.96 372.84 415.97 1,754.62

กลยุทธ์

4.8	ติดต่อประสานงานและ
ต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับ
ธนาคารรัฐทั้ง	5	แห่ง	เพื่อ
ขออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ	เป็นกรณีพิเศษ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4

รวมทั้งหมด (ยุทธศาสตร์ที่ 1-4) 

ค่าใช้จ่ายประจำ 

รวมยุทธศาสตร์และค่าใช้จ่ายประจำ 

	 ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นของ	สวก.	ฉบับที่	3	มีจุดยืนและบทบ�ทที่ชัดเจน	ในก�รสร้�ง
มลูค�่เพิม่ด�้นก�รวจิยัก�รเกษตร	มคีว�มเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบ�ยและทศิท�งของแผน
พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	11	นโยบ�ยและทิศท�งง�นวิจัยของช�ติ	และนโยบ�ย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 กรอบยุทธศ�สตร์ทั้ง	 4	 ประก�รน้ี	 จะเป็นทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของ	 สวก.	 ในอีก	 5	 ปี 
ข้�งหน้�	เพื่อมุ่งสู่อน�คตต�มวิสัยทัศน์ขององค์กร	
 “สวก.	 เป็นผู้นำาในการเสริมสร้างงานวิจัย	 พัฒนานักวิจัย	 และเป็นแหล่งความรู้ด้าน
การเกษตร	เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ”
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บทที่ 2
 

แนวทางการจัดทำ ยุทธศาสตร์

	 สืบเนื่องจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์	สวก.	ฉบับที่	2	ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันย�ยน
ปีงบประม�ณ	2554	ประกอบกับมีก�รเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมหล�ยๆ	ประก�ร	 เช่น	 คว�ม
เปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์เกษตรและทรัพย�กรธรรมช�ติ	นโยบ�ยและทิศท�งของแผนพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	นโยบ�ยและทิศท�งง�นวิจัยของช�ติ	
ฉบบัที	่8	(พ.ศ.	2555-2559)	และนโยบ�ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ตลอดจนคว�มจำ�เปน็ที	่
สวก.	จะต้องปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รและก�รดำ�เนินก�รภ�ยใน	จึงได้มีก�รดำ�เนิน
ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นของ	สวก.	ฉบับที่	3	ระยะเวล�	5	ปี	(พ.ศ.	2555-2559)	ขึ้น
		 แนวท�งก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	ของ	สวก.	ฉบับที่	3	มีวัตถุประสงค์ที่
จะใหเ้กดิคว�มเชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบันโยบ�ยและทศิท�งของแผนหลกัในก�รพฒัน�ประเทศ	
ได้แก่	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 11	 นโยบ�ยและทิศท�งง�นวิจัยของช�ติ	
และนโยบ�ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึ่งจะช่วยให้	สวก.	ดำ�เนินก�รได้บรรลุวัตถุประสงค์
ก�รจดัตัง้	โดยมเีป�้หม�ยก�รดำ�เนนิก�รในระยะกล�งและเพือ่ใช้เปน็แนวท�งในก�รจดัทำ�แผนง�น
หลักและแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีของ	สวก.	ต่อไป	
		 ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นของ	สวก.	ฉบับที่	3	ระยะเวล�	5	ปี	(พ.ศ.	2555-2559)	
นี้	 ท�ง	 สวก.	 ได้จัดจ้�งคณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 เป็นคณะ 
ที่ปรึกษ�	

2.1 การจัดทำ แผนที่นำ ทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร
	 คณะที่ปรึกษ�	ร่วมกับ	สวก.	ได้จัดทำ�แผนที่นำ�ท�งด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ก�รเกษตรเพื่อ
ค�ดคะเนอน�คตภ�คเกษตรไทย	 (Agricultural	 Foresight)	 เพื่อให้เนื้อห�ของยุทธศ�สตร์มีคว�ม
ชัดเจน	 และสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยศึกษ�ห�โจทย์
และแนวท�งก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นก�รเกษตรในส่วนที่ภ�คก�รเกษตรไทยยังอ่อนแอ	รวมถึงจัด
อันดับกรอบโครงก�รวิจัยที่ควรได้รับก�รพัฒน�เร่งด่วน	 ซึ่งจะนำ�ไปใช้เป็นกรอบแนวท�งในก�ร
สนับสนุนทุนวิจัยและทุนก�รศึกษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น		
	 ทั้งนี้	โครงสร้�งสำ�คัญของภ�คเกษตรซึ่งประกอบด้วย	3	ส่วนหลัก	คือ	ก�รผลิต	ก�รตล�ด	
และสถ�บันเกษตร	 จะต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นภ�ยนอกทั้งภ�ครัฐและเอกชน	 เพื่อ
ทำ�ให้ก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นก�รเกษตรสอดคล้องและดำ�เนินไปในทิศท�งเดียวกัน
	 จ�กก�รสังเคร�ะห์ทิศท�งก�รพัฒน�ภ�คเกษตรจ�ก	3	แผนง�นหลักของประเทศ	เพื่อนำ�
ม�จัดทำ�แผนที่นำ�ท�งด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ก�รเกษตร	ได้ข้อสรุปขั้นต้น	ดังนี้

        แผนงาน         สาระสำ คัญที่เกี่ยวข้อง

1.	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม	 กล่�วถึงทิศท�งก�รพัฒน�ก�รเกษตร	 โดยกำ�หนด 
	 แห่งช�ติฉบับที่	11	 ชื่อยุทธศ�สตร์ไว้ว่�	 “ยุทธศ�สตร์คว�มเข้มแข็งภ�ค 
	 	 	 	 เกษตร	 คว�มมั่นคงของอ�ห�รและพลังง�น”	 ซึ่ง 
	 	 	 	 ก�รวิจัยมีบทบ�ทสำ�คัญสรุปได้	2	ประเด็นหลัก	คือ	
	 	 	 	 (1)	ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มในวงจรก�รผลิตสินค้�เกษตร	
	 	 	 	 (2)	คว�มมัน่คงด�้นอ�ห�รและพฒัน�พลงัง�นชวีภ�พ	

2.	 นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รวิจัย	 มียุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�ก�รวิจัยท�ง 
	 ของช�ติ	ฉบับที่	8	(พ.ศ.	2555-2559)		 ก�รเกษตร	 คือ	 ยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยที่	 2	 “ก�รสร้�ง 
	 	 	 	 ศักยภ�พและคว�มส�ม�รถเพ่ือก�รพัฒน�ท�ง 
	 	 	 	 เศรษฐกิจ”	โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันคือ
	 	 	 	 :	 สร้�งมูลค่�ผลผลิตท�งก�รเกษตรและก�รพัฒน� 
	 	 	 	 ศกัยภ�พในก�รแขง่ขนัและก�รพึง่พ�ตนเองของสนิค�้ 
	 	 	 	 เกษตร	
	 	 	 	 :		พัฒน�อตุส�หกรรมผลติพลงัง�นชวีภ�พและพลงัง�น 
	 	 	 	 ท�งเลือกอื่น	

3.	 แผนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 สอดคล้องกับนโยบ�ยปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจ	 โดย 
	 พ.ศ.	2555-2558	ของกระทรวง	 มีเนื้อห�ที่ครอบคลุมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
	 เกษตรและสหกรณ์	 โครงสร้�ง	 กระบวนก�รผลิตผลิตผลก�รเกษตร	 
	 	 	 	 เชื่อมโยงไปยังอุตส�หกรรมเกษตร	ตลอดจนประเด็น 
	 	 	 	 อืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เชน่	เกษตรทฤษฎใีหม่	คว�มม่ันคงท�ง 
	 	 	 	 อ�ห�ร	เกษตรอินทรีย์และเกษตรท�งเลือก	เป็นต้น

2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ สวก.
	 ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ที่เหม�ะสมต้องอ�ศัยเทคนิคก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อม	(SWOT)		
เปน็เครือ่งมือในก�รประเมินสถ�นก�รณ	์เพ่ือทร�บถงึจุดแข็งและจุดออ่นจ�กสภ�พแวดลอ้มภ�ยใน	
โอก�สและอปุสรรคจ�กสภ�พแวดลอ้มภ�ยนอก	ตลอดจนผลกระทบต�่งๆ	ซึง่จะนำ�ไปสูก่�รกำ�หนด
ยุทธศ�สตร์ได้อย่�งเหม�ะสม	สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์
	 ก�รจัดทำ�	 SWOT	 Analysis	 พิจ�รณ�จ�กง�นต�มพันธกิจหลักทั้ง	 3	 ด้�น	 ลักษณะก�ร 
ดำ�เนินง�น	 และกลุ่มเป้�หม�ย	 โดยเปรียบเทียบกับหน่วยง�นให้ทุนอื่นๆ	 ของประเทศที่มีก�ร 
ดำ�เนินง�นในลักษณะเดียวกับง�นต�มพันธกิจของ	สวก.		ได้ผลก�รวิเคร�ะห์ดังนี้	
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จุดอ่อน (Weaknesses)

	 (1)	เป็นหน่วยง�นใหม่ยังข�ด 
ก�รประช�สัมพันธ์ เพื่ อทำ � ให้  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องรู้ จักและเข้�ใจถึง
ระเบียบและวิธีก�รและประโยชน์
ที่จะได้รับจ�กก�รขอทุนวิจัยของ	
สวก.		
	 (2)	ไม่มีนักวิจัยประจำ�ซึ่งอ�จ 
ส่งผลต่อก�รควบคุมคุณภ�พใน
ก�รพจิ�รณ�ขอ้เสนอโครงก�รวจิยั
	 (3)	ยงัไมส่�ม�รถนำ�ผลง�นวจิยั
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่�งชัดเจน
	 (4)	ระเบียบหลักเกณฑ์และ 
วิธีก�รในก�รแบ่งผลประโยชน์ที่
เกิดจ�กง�นวิจัยยังไม่เกิดแรงจูงใจ
ให้นักวิจัยอย�กร่วมง�นกับ	สวก.
	 (5)	ขัน้ตอนและก�รดำ�เนนิง�น
มีคว�มล่�ช้�ในบ�งโอก�ส

จุดแข็ง (Strengths) 

	 (1)	 เป็นองค์กรแห่งเดียวท่ีมีเป้�หม�ย/ภ�รกิจหลักใน
ก�รให้ก�รสนับสนุนทุนวิจัยท�งก�รเกษตรอย่�งชัดเจน
	 (2)	 มีเงินทนุพรอ้มสำ�หรับสนบัสนนุง�นวิจยัโดยไมต่อ้ง
รอก�รของบประม�ณแผ่นดินเป็นร�ยปี	 ส�ม�รถอนุมัติ
โครงก�รขน�ดใหญ่ที่มีผลกระทบสูง	 และให้เงินทุนวิจัย
อย่�งต่อเนื่องได้
	 (3)	 เป็นองค์ก�รมห�ชนจึงทำ�ให้ส�ม�รถจัดระบบ
ก�รบริห�รง�นให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้โดยถูกครอบงำ�/
แทรกแซงน้อย	 มีคว�มคล่องตัวสูง	 เน่ืองจ�กมีโครงสร้�ง
องค์กรที่แบนร�บ	มีลำ�ดับขั้นในก�รบังคับบัญช�ไม่สูงม�ก	
	 (4)	 ส�ม�รถสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ผู้วิจัยจ�กภ�ค 
ธุรกิจเอกชนและผู้ประกอบก�รด้�นก�รเกษตร	 ตลอดจน
ก�รร่วมทุนวิจัยกับนิติบุคคล
	 (5)	 ก�รเป็นองค์ก�รมห�ชนซ่ึงมีฐ�นะเสมือนเป็น 
หน่วยง�นของรัฐทำ�ให้ดึงดูดคว�มสนใจของนักวิจัยในภ�ค
เอกชน	 ต้องก�รให้ผลก�รศึกษ�จ�กโครงก�รมีก�รรับรอง
จ�กภ�ครัฐม�ขอรับก�รสนับสนุนทุนวิจัย
	 (6)	 มีก�รบรหิ�รเครอืข�่ยคว�มรว่มมอือย�่งตอ่เนือ่งท้ัง
กบัหนว่ยง�นภ�ครฐั	สถ�บนัก�รศกึษ�	นกัวจัิย	ภ�คเอกชน	
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อก�รกำ�หนดและพัฒน�โจทย์วิจัย

2.3 การวิเคราะห์ตำ แหน่งทางยุทธศาสตร์
	 ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งท�งยุทธศ�สตร์	 (Strategic	Positioning)	คือก�รห�จุดแข็งขององค์กร
เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รแข่งขัน	 หรือสร้�งคว�มแตกต่�งให้เกิดคว�มชัดเจน	 	 และนำ�องค์กรไปสู่คว�ม
สำ�เร็จ	 ก�รที่องค์กรมีจุดยืนท่ีชัดเจนก็จะส่งผลให้บุคล�กรขององค์กรเข้�ใจตรงกัน	 ไม่เกิดคว�ม
สับสน	 ส�ม�รถกำ�หนดกลยุทธ์ต่�งๆ	 ขององค์กรให้สอดคล้องกับตำ�แหน่งดังกล่�ว	 นอกจ�กนี้	
ก�รกำ�หนดตำ�แหนง่ท�งยทุธศ�สตรย์งัสง่ผลตอ่ภ�พลกัษณข์ององคก์ร	ซึง่ทำ�ใหผู้ท้ีมี่สว่นเกีย่วขอ้ง 
เกิดคว�มเข้�ใจในตัวองค์กรได้อย่�งชัดเจน
	 ในก�รกำ�หนดตำ�แหน่งท�งยุทธศ�สตร์	องค์กรจะต้องส�ม�รถตอบคำ�ถ�มที่สำ�คัญ	คือ
	 •		 ภ�รกิจหลักขององค์กร	คืออะไร
	 •		 กลุ่มลูกค้�หรือกลุ่มผู้รับบริก�รเป้�หม�ยในแต่ละภ�รกิจคือใคร

	 •	 องค์กรจะกำ�หนดจุดยืน	หรือมีตำ�แหน่งท�งยุทธศ�สตร์ที่จุดไหนที่สอดคล้องกับจุดแข็ง	
และมีโอก�สที่องค์กรจะสร้�งประโยชน์ได้สูงสุด
	 •		 สิ่งที่องค์กรเป็นอยู่กับตำ�แหน่งที่กำ�หนดไว้มีคว�มแตกต่�งอย่�งไรบ้�ง
	 •		 องค์กรจะต้องทำ�อะไรบ้�ง	เพื่อไปสู่ตำ�แหน่งที่กำ�หนดไว้
	 จ�กก�รวิเคร�ะห์พบว่�	 ในหน่วยง�นภ�ครัฐที่มีภ�รกิจด้�นก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�ร
วิจัยก�รเกษตร	ยังไม่มีหน่วยง�นใดมุ่งสนับสนุนง�นวิจัยก�รเกษตรเชิงพ�ณิชย์โดยตรง	ตลอดจน
มุ่งเน้นไปยังภ�คธุรกิจก�รเกษตร	ซึ่งเป็นตัวกล�งระหว่�งเกษตรกรกับผู้บริโภค	
		 กลุม่ธรุกจิขน�ดใหญม่แีหลง่เงนิทนุและศักยภ�พในก�รพฒัน�ง�นวจิยั	หรอืส�ม�รถซือ้องค์
คว�มรู้ต�่งๆ	ม�ใช้ประโยชน์ท�งธุรกิจดว้ยตนเองอยู่แล้ว	ในขณะทีธ่รุกิจขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก	
(SMEs)	สว่นใหญย่งัข�ดศกัยภ�พทัง้องคค์ว�มรูแ้ละเงนิทนุในก�รพฒัน�ง�นวจัิย	ตลอดจนยงัไมม่ี
คว�มตระหนักในก�รใช้ง�นวิจัยม�สร้�งคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน

โอกาส (Opportunities)
 
	 (1)	ภ�วะวิกฤตและสถ�นก�รณ์ด้�นก�รเกษตรที่บ่งชี้ว่�	
ประเทศไทยมีคว�มต้องก�รง�นวิจัยด้�นก�รเกษตร	
	 (2)	ก�รให้คว�มสำ�คญักบัก�รพัฒน�ด�้นเกษตรดว้ยง�นวิจัย
อย่�งต่อเน่ือง	 ต�มที่ระบุไว้ในแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม
แห่งช�ติฉบับที่	11	
	 (3)		ร�ค�สนิค้�เกษตรทีมี่แนวโน้มปรบัตวัสงูข้ึนทำ�ให้เกดิแรง
จูงใจให้มีก�รลงทุนในภ�คเกษตร
	 (4)	คว�มต้องก�รง�นวิจัยเพื่อแก้ไขสถ�นก�รณ์คว�ม 
ขัดแย้งระหว่�งคว�มต้องก�รอ�ห�รกับก�รส่งเสริมก�รใช้
พลังง�นทดแทนจ�กภ�คเกษตร		
	 (5)	ก�รเติบโตของธุรกจิด�้นอ�ห�รสขุภ�พมผีลทำ�ให้ง�นวจิยั
ด�้นอ�ห�รสขุภ�พและง�นวจิยัเชงิส�ธ�รณะเพือ่สร�้งภมูคุิม้กนั
ให้กับผู้บริโภคมีคว�มสำ�คัญเพิ่มขึ้น
	 (6)	ก�รวิจัยและพัฒน�และก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รวิจัย
นบัเปน็โครงสร้�งพ้ืนฐ�นทีส่ำ�คญัสำ�หรบัก�รพฒัน�ประเทศ	แต่
รัฐยังไม่มีงบประม�ณเพียงพอให้ก�รสนับสนุน	
	 (7)	ก�รเติบโตของก�รใช้เครือข่�ยสังคมออนไลน์ในก�ร
สื่อส�ร	ทำ�ให้เข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้โดยตรงและสะดวกยิ่งขึ้น	
	 (8)	ก�รประส�นและคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นให้ทุน
วิจัย	ของประเทศ	(5	ส.	1	ว.)	ทำ�ให้ก�รบริห�รจัดก�รระบบง�น
วิจัยของประเทศมีคว�มเป็นระบบไม่ซ้ำ�ซ้อน 

อุปสรรค (Threats) 

	 (1)	จำ �นวนนัก วิ จัย มือ
อ�ชีพที่มีประสบก�รณ์ก�ร
วิจัยสูงและมีจรรย�บรรณมี
จำ�นวนน้อย
	 (2)	ก�รทำ�ง�นวิจัยของ 
นักวิจัยไทยส่วนใหญ่	 ยังไม่
ได้คำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของ
ตล�ดและก�รใช้ประโยชน์
จ�กผลง�นวิจัยเป็นสำ�คัญ
	 (3)	แหล่ งทุนวิ จัย อ่ืนๆ	
เริ่มหันม�สนับสนุนก�รวิจัย
สู่ก�รใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์
เพิ่มขึ้น	 ทำ�ให้มีท�งเลือกให้
นกัวจิยัหรอืผูร้บัมจีำ�นวนม�ก
ขึ้น	
(4)		จดุออ่นด�้นภ�ษ�องักฤษ 
ของผู้ขอรับทุนมีผลต่อจำ�นวน 
และคุณภ�พของผู้ได้รับทุน
ก�รศึกษ�
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 ดังนั้น	 สวก.	 ควรวางตำาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการวิจัยเกษตรเชิง
พาณชิย	์โดยมุง่เนน้การพฒันางานวจิยัทีต่อบสนองความตอ้งการตอ่การใชป้ระโยชน์ในงาน
วิจัย	(Demand	Side)	ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

2.4 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร สวก. ต่อร่างยุทธศาสตร์และทิศทาง
การดำ เนินงานของ สวก.
	 ภ�ยหลัง	สวก.	และที่ปรึกษ�ได้จัดทำ�ร่�งยุทธศ�สตร์และทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของ	สวก.	
ฉบับที่	3	คณะกรรมก�รบริห�ร	สวก.	ได้ประชุมครั้งที่	1/2555	เมื่อวันที่	24	มกร�คม	พ.ศ.	2555	
ไดใ้หค้ว�มเหน็ชอบในหลกัก�รร�่งยทุธศ�สตรแ์ละทศิท�งก�รดำ�เนนิง�นของ	สวก.	ต�มเสนอโดย
มีข้อคิดเห็น	ดังนี้
	 1.	 ยุทธศ�สตร์	 สวก.	 ควรจะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยง�นต่�งๆ	 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	เพื่อให้เกิดก�รทำ�ง�นและก�รใช้ประโยชน์จ�กก�รวิจัยในเชิงบูรณ�ก�ร
	 2.	 วิสัยทัศน์ขององค์กรจะต้องสะท้อนถึงคว�มมุ่งหวังหรือส่ิงที่องค์กรต้องก�รจะเป็น	 
ที่ส�ม�รถบรรลุได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด	 ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบทบ�ท 
ของ	สวก.	ที่มีต่อภ�คก�รเกษตรของประเทศ	
	 3.		สวก.	ควรทำ�หน�้ทีเ่ปน็หนว่ยง�นท่ีชว่ยเสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็ด�้นก�รวจิยัก�รเกษตร
ใหแ้กก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ	์โดยทำ�หน้�ทีใ่นก�รนำ�โจทยว์จิยัใหญ่ๆ	ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ม�ดำ�เนินก�ร
	 4.	 เห็นควรให้ระบุคำ�ว่�	 “ก�รเกษตร”	 ไว้ในแต่ละข้อคว�มของวิสัยทัศน์	 เนื่องจ�กเป็น 
จุดเด่นขององค์กรที่แตกต่�งจ�กหน่วยง�นวิจัยอื่นๆ
	 คณะทีป่รึกษ�และ	สวก.	ไดน้ำ�ผลจ�กก�รศกึษ�วเิคร�ะหข์อ้มูลประกอบและปจัจยัแวดลอ้ม	
จุดอ่อนและจุดแข็ง	ข้อคิดเห็นของคณะกรรมก�รบริห�ร	สวก.	และผลจ�กก�รประชุมระดมสมอง
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจ�กผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 ประกอบก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น	 สวก.	
ฉบับที่	3	ระยะเวล�	5	ปี	(พ.ศ.	2555-2559)	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้�ประสงค์	กลุ่มเป้�หม�ย	ตัว 
ชี้วัด	กลยุทธ์	ดังนี้
	 วิสัยทัศน์	สวก.	:	สวก.	เป็นผู้นำ�ในก�รเสริมสร้�งง�นวิจัย	พัฒน�นักวิจัย	และเป็นแหล่ง
คว�มรู้ด้�นก�รเกษตร
	 ผู้นำา	:	เปน็ทีย่อมรบัของสงัคม	และถกูนกึถงึเมือ่มปีญัห�หรอืต้องก�รคว�มรูด้�้นก�รเกษตร	
และผลง�นของ	สวก.	สร้�งผลกระทบเชิงบวกให้แก่ประเทศ
	 เป้าประสงค์	:	ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ระเทศ	จำ�นวน	20,000,000,000	บ�ท	ภ�ยใน	5	ปี
	 พันธกิจ	:	 1.	ส่งเสริมสนับสนุนก�รวิจัยก�รเกษตร
	 	 	 2.	ส่งเสริมสนับสนุนก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รวิจัยก�รเกษตร
	 	 	 3.	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รวิจัย	 พัฒน�	 และเผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศด้�น 
	 	 	 ก�รวิจัยก�รเกษตร

2.5 การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับที่ 2 
และ 3
	 เมื่อนำ�ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น	ฉบับที่	3	ม�เปรียบเทียบกับยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น	
ฉบับที่	2	พบว่�มีคว�มเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ	ดังนี้

 

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสร้าง 
งานวจิยัไปสู	่Demand	Side	และแยกความ
แตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงพาณิชย์กับ
การวิจัยเชิงสาธารณะ	และเชิงนโยบาย

มุ่งสู่การพัฒนานักวิจัยต่อการต่อยอด	
องค์ความรู้	การสร้างนกัวจิยัใหมโ่ดยการ
ให้ทุนมีความสำ	คัญลดลง

การบริหารจัดการโดยการนำ	ทรัพย์สิน
ทางปัญญามาใช้ประโยชน์	 จะมีบทบาท 
ลดลงเนื่องจากการสร้างงานวิจัยที่เน้น	
Demand	 Side	 มากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 สวก.	 
ต้องเน้นการติดตาม/บริหารสัญญามาก 
ยิ่งขึ้น	 ซึ่งประเด็นดังกล่าว	 จะอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

การสือ่สารองค์ความรู้	ไมม่ใีนยุทธศาสตร์ 
เดิม	 สวก.	 เพ่ิมเติมเพ่ือมุ่งให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้	ดังนั้น	การ
เผยแพร่ความรู้จะมีบทบาทมากย่ิงข้ึน	
เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์องค์ความรู้
และงานวจิยัให้เกดิประโยชนต์อ่สาธารณะ

การบริหารจัดการองค์กรโดยทั่ว ไป 
ยังคงไว้เช่นเดิม	 แต่จุดที่	 สวก.	 ให้ความ 
สำ	คัญมากย่ิงข้ึน	 คือ	 การบริหารการ 
เปลี่ยนแปลงให้สอดรับต่อยุทธศาสตร์
ที่	 1-3	 เช่น	 การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กร	กระบวนการ	ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2

1.	 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือ
ให้ได้โครงการวิจัยที่ตรงกับพันธกิจ 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

2.	ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพ
และความเข้มแข็งของบุคลากรวิจัย/
องค์กรในภาคเกษตร

3.	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการให้
เกิดความมั่นคงทางการเงิน

														-

4.	ยุทธศาสตร์การยกระดับระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพในการให้
บริการของสำ	นักงาน

ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3

1.	 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก	 โดยเน้น 
วิจัยเชิงพาณิชย์	 สาธารณะ	 และ
นโยบาย

2.	การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย 
โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ในลักษณะต่อยอด

															-

3.	 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ 
ความรู้เ พ่ือประโยชน์สาธารณะใน 
รูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
  

4.	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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บทที่ 3

สรุปข้อมูลสำ นักงานและที่มาของการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์

	 สำ�นกัง�นพฒัน�ก�รวจิยัก�รเกษตร	(องคก์�รมห�ชน)	จดัตัง้ขึน้เพือ่เปน็หนว่ยง�นอสิระใน
ก�รดำ�เนินง�นจัดก�รกองทุนต�มพระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสำ�นักง�นง�นพัฒน�ก�รวิจัยก�รเกษตร	
พ.ศ.	2546	เมื่อวันที่	14	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2546	
	 วัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสำ�นักง�น	คือ	
	 1)	 ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒน�ง�นวิจัยก�รเกษตร	
	 2)		ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รวิจัยก�รเกษตร	
	 3)		จดัใหมี้ก�รศกึษ�	คน้คว�้	วจัิย	พฒัน�และเผยแพรข่อ้มูลและส�รสนเทศด�้นก�รเกษตร			
	 4)		ร่วมมือท�งวิช�ก�รกับสถ�บันก�รศึกษ�หรือสถ�บันอื่นของรัฐและเอกชนในก�รผลิต
และพัฒน�ง�นวิจัยและนักวิจัยก�รเกษตรทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	
	 5)		เปน็ศนูยก์ล�งในก�รใหบ้รกิ�รขอ้มลูและส�รสนเทศในด�้นก�รเกษตรทีไ่ด้จ�กก�รศกึษ�	
ค้นคว้�	วิจัยและพัฒน�	ตลอดจนก�รเชื่อมโยงกับสถ�บันก�รศึกษ�และหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ
	 6)		ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท�งวิช�ก�รเพื่อเผยแพร่คว�มรู้ในรูปแบบต่�งๆ	 หรือก�ร 
ดำ�เนินก�รอื่นใดที่เกี่ยวกับก�รเผยแพร่คว�มรู้ในด้�นก�รเกษตร	
	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผล	 ส�ม�รถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของก�รจัดต้ัง	 สวก.	 ได้จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยก�รเกษตรเชิงพ�ณิชย์เพื่อใช้เป็น 
กรอบในก�รดำ�เนินง�นของ	สวก.	
			 ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น	สวก.	ฉบับที่	1	ระยะเวล�	5	ปี	(พ.ศ.	2547-2551)	
		 ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น	สวก.	ฉบับที่	2	ระยะเวล�	3	ปี	(พ.ศ.	2552-2554)
	 ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น	สวก.	ฉบับที่	3	ระยะเวล�	5	ปี	(พ.ศ.	2555-2559)

3.1 ผลการเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 และ 2 โดยสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย
 เปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์	แผนยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2552-
2554)	มปีระเดน็ยทุธศ�สตรท์ีแ่ตกต�่งไปจ�กแผนยทุธศ�สตร	์ฉบบัที	่1	เลก็นอ้ย	โดย	สวก.	ไดเ้พิม่
ประเดน็ยทุธศ�สตรท์ีเ่กีย่วกบั	(ก)	ก�รบรหิ�รจดัก�รใหเ้กดิคว�มมัน่คงท�งก�รเงนิ	และ	(ข)	ก�รยก
ระดับระบบก�รบริห�รจัดก�รคุณภ�พ	 (ไม่รวมโครงก�รต�มแผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศและ
ก�รสื่อส�รของสำ�นักง�น)			

 เปรยีบเทียบกรอบวงเงนิงบประมาณ	แผนยทุธศ�สตรท์ัง้	2	ฉบบั	มีระยะเวล�ก�รใชแ้ผน
ไม่เท่�กัน	แผนที่	1	ระยะเวล�	5	ปี	แผนที่	2	ระยะเวล�	3	ปี		เมื่อเปรียบเทียบงบประม�ณของแผน
ยุทธศ�สตร์จ�กค่�เฉลี่ยร�ยปีโดยรวมพบว่�	งบประม�ณโดยเฉลี่ยของแผนยุทธศ�สตร์	ฉบับที่	2	
จ�ก	249.91	ล้�นบ�ทต่อปี	ในช่วง	5	ปี	ของแผนยุทธศ�สตร์	ฉบับที่	1	เป็น	304.62	ล้�นบ�ทต่อปี	 
ในช่วง	3	ปี	ของแผนยุทธศ�สตร์	ฉบับที่	2	หรือเพิ่มขึ้นประม�ณร้อยละ	22			
		 เมื่อพิจ�รณ�งบประม�ณในแต่ละพันธกิจ	ผลปร�กฏว่�	แผนยุทธศ�สตร์	ฉบับที่	2	มีก�ร
จดัสรรงบประม�ณเฉลีย่ตอ่ปโีดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ในแตล่ะพนัธกจิ	(ยกเวน้พนัธกิจด�้นก�รพฒัน�	เผย
แพร่ข้อมูลและส�รสนเทศด้�นก�รวิจัยก�รเกษตรที่ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณลดลง)		
		 แม้พันธกจิที	่1	ด�้นก�รสง่เสรมิและสนับสนุนก�รวิจยัก�รเกษตรเชิงพ�ณชิยไ์ดร้บัก�รจัดสรร
งบประม�ณลดลงเล็กน้อยจ�กร้อยละ	68.02	ต�มแผนยุทธศ�สตร์	ฉบับที่	1	 เป็นร้อยละ	66.55	
ต�มแผนยุทธศ�สตร์	ฉบับที่	2	แต่ยังคงเป็นพันธกิจที่	สวก.	ให้คว�มสำ�คัญม�กที่สุดในบรรด�ทั้ง	
3	พันธกิจ	ส่วนพันธกิจที่มีคว�มสำ�คัญอันดับที่	2	ยังคงเป็นเรื่องของก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�ร
วิจัยก�รเกษตร		
		 สว่นวงเงนิงบประม�ณของก�รพัฒน�เผยแพรข้่อมลูและส�รสนเทศด�้นก�รวิจัยก�รเกษตร
ลดลงอย�่งชดัเจน	เพร�ะในแผนยทุธศ�สตร	์ฉบบัที	่1	สวก.	ตัง้เป�้หม�ยทีจ่ะพฒัน�เชงิรกุด�้นข้อมลู
และส�รสนเทศ	จึงมีก�รตั้งกรอบวงเงินไว้สูง	แต่ในท�งปฏิบัติแล้ว	สวก.	ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้จริง
เพยีงไมเ่กนิรอ้ยละ	9	ของงบประม�ณค�่ใช้จ�่ยท่ีตัง้ไว	้ดงันัน้ก�รดำ�เนนิก�รในชว่งแผนยทุธศ�สตร	์
ฉบับที่	 2	 จึงเป็นลักษณะของก�รดำ�เนินง�นเพ่ือพัฒน�ระบบเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีคว�มสมบูรณ์ 
ยิ่งขึ้นและดำ�เนินโครงก�รเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้ดำ�เนินก�รในช่วงแผนยุทธศ�สตร์	 ฉบับท่ี	 1	
โดย	 สวก.	 ได้จัดสรรเงินงบประม�ณส่วนใหญ่ไปกับก�รพัฒน�เครือข่�ยห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 
(รอ้ยละ	43)	และก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลง�นวิจัยด้�นก�รเกษตร	(ARDA	Database)	(รอ้ยละ	20)

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2547-2551)

	วงเงิน	 วงเงินเฉลี่ย/ปี	 	%
(ล้านบาท)			(ล้านบาท)

พันธกิจที่ 1	ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์	

พันธกิจที่ 2	พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยการเกษตร 
พันธกิจที่ 3	พัฒนา	เผยแพร่ข้อมูล
และสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร	

โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ	ที่สนับสนุนทั้ง	3	พันธกิจ*	

วงเงินรวม/เฉลี่ย	

ตารางเปรียบเทียบกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	สวก.	ฉบับที่	1	และ	2

850.00	 170.00	 68.02	 608.15	 202.72	 66.55

315.95	 	63.19	 25.29	 221.35	 	73.78	 24.22

	83.60	 	16.72	 	6.69	 	16.85	 		5.62	 1.84

		0.00	 		0.00	 	0.00	 	67.51	 	22.50	 7.39

1,249.55	 249.91	 		100	 913.86	 304.62	 100

หมายเหตุ : *ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำ เนินงาน ฉบับที่ 2 ในส่วนที่อยู่นอกเหนือจากพันธกิจหลัก ประกอบด้วยประเด็น
  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและการยกระดับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
ที่มา : รายงานโครงการประเมินผลการบริหารจัดการและการดำ เนินงานของ สวก. ตารางสรุปแผนปฏิบัติงาน 3 ปี พ.ศ. 2552-2554 
  ของสำ นักงาน และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำ นักงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2554)

	วงเงิน	 วงเงินเฉลี่ย/ปี	 	%
(ล้านบาท)			(ล้านบาท)

พันธกิจ	สวก.	

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2552-2554)
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3.2 การประเมินผลการตามดำ เนินงานของ สวก. ตามแผนยุทธศาสตร์การ 
ดำ เนินงาน ฉบับที่ 2 ในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) 
	 สถ�บันวิจัยเพ่ือก�รพัฒน�ประเทศไทย	 (TDRI)	 ได้ประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รและก�ร
ดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น	ในรอบ	3	ปี	ของก�รดำ�เนินง�น	(พ.ศ.	2552-2554)	ผลก�รประเมินก�ร
ดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ส�ม�รถสรุปได้	ดังต่อไปนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
	 การบริหารจัดการเพ่ือให้ได้โครงการวิจัยท่ีตรงตามพันธกิจท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ
	 สวก.	ใหก้�รสนบัสนนุโครงก�รวจิยัก�รเกษตรเชิงพ�ณชิยซ์ึง่หวัขอ้ก�รวจิยัเกีย่วขอ้งกบัก�ร
วิจัยด้�นก�รเพิ่มผลิตภ�พ	ง�นวิจัยด้�นสร้�งมูลค่�	เพิ่มมูลค่�	และง�นวิจัยด้�นก�รเพิ่มขีดคว�ม
ส�ม�รถก�รแข่งขันสินค้�เกษตร	จำ�นวน	102	โครงก�ร	(ข้อมูล	ณ	วันที่	19	กรกฎ�คม	2554)	โดย
ส�ม�รถจำ�แนกโครงก�รวจิยัต�มภ�คก�รผลติสนิค้�สนิค�้เกษตรกรรม	ไดแ้ก	่ด�้นพชื	ด�้นปศสุตัว	์
ด้�นประมง	ด�้นปจัจัยก�รผลติก�รเกษตร	ด�้นผลติภณัฑ	์ด�้นก�รใชป้ระโยชนพ์นัธกุรรมและคว�ม
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	และด้�นอื่นๆ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
	 การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของบุคลากรวิจัย/องค์กรในภาคเกษตร
	 สวก.	 ให้ก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�ต่อทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	 ต้ังแต่	 สวก.	 เริ่ม 
ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน	มีผู้ที่ได้รับทุนเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น	114	ทุน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	22	กรกฎ�คม	2554)	
โดยส�ม�รถจำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�และประเภทของทุนได้ดังนี้
	 จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�
	 •		 ทุนศึกษ�ต่อระดับปริญญ�ตรี-โท-เอก	จำ�นวน	5	ทุน
	 •		 ทุนศึกษ�ต่อระดับปริญญ�โท-เอก	จำ�นวน	11	ทุน
	 •		 ทุนศึกษ�ต่อระดับปริญญ�เอก	จำ�นวน	47	ทุน
	 •		 ทุนศึกษ�ต่อระดับปริญญ�โท	จำ�นวน	3	ทุน
	 •		 ทุนศึกษ�ต่อระดับปริญญ�ตรี	จำ�นวน	48	ทุน
	 จำ�แนกต�มประเภททุน
	 •		 ทุน	สวก.	จำ�นวน	49	ทุน
	 •		 ทุนปริญญ�เอกเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษ�	จำ�นวน	17	ทุน
	 •		 ทุนธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์	(ธกส.)	จำ�นวน	18	ทุน
	 •		 ทุนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	จำ�นวน	30	ทุน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
	 การบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน
	 ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น	ฉบับที่	2	สวก.	ส�ม�รถดำ�เนินก�รยื่นขอรับคว�ม
คุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ทั้งสิ้นจำ�นวน	81	ร�ยก�ร	(ข้อมูล	ณ	วันที่	22	พฤศจิก�ยน	2554)	
โดยแบ่งเป็น
	 •		 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	จำ�นวน	41	ร�ยก�ร
	 •		 ลิขสิทธิ์	จำ�นวน	34	ร�ยก�ร
	 •		 คว�มลับท�งก�รค้�	จำ�นวน	6	ร�ยก�ร
	 นอกจ�กนี้	สวก.	ยังได้จ้�งที่ปรึกษ�ทำ�ก�รศึกษ�แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รท�งก�รเงินที่มี
ประสิทธิภ�พ	มีคว�มมั่นคง	และแผนบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน	และ	สวก.	ยัง
ได้รับดอกเบี้ยจ�กก�รนำ�งบประม�ณไปฝ�กธน�ค�รของรัฐ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
	 การยกระดับระบบการบริหารจัดการคุณภาพในการให้บริการของสำานักงาน
	 สวก.	 มีก�รคัดสรรเจ้�หน้�ที่จ�กหล�ยส�ข�เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในด้�นต่�งๆ	 แก่ 
นักวิจัยและนักเรียนทุน	และ	สวก.	ยังได้ส่งเสริมก�รเพิ่มขีดสมรรถนะเจ้�หน้�ที่ผ่�นก�รฝึกอบรม	
ที่สำ�คัญ	 คือ	 สวก.	 ได้พัฒน�โครงก�รส�รสนเทศเพื่อรองรับก�รบริห�รจัดก�รคุณภ�พในก�รให้
บริก�รของสำ�นักง�น	ดังนี้
	 •		 โครงก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลกล�งสำ�หรบัง�นวิจัยด้�นก�รเกษตร	(ARDA	Database)	
เพื่อเชื่อมโยง	ค้นห�	และแลกเปลี่ยนข้อมูลนักวิจัย	โครงก�รวิจัย	และผลง�นวิจัย
	 •		 โครงก�รเชือ่มโยงก�รสบืคน้ขอ้มลูภ�ยในหอ้งสมุดของ	สวก.	กบัหอ้งสมดุของหน่วยง�น
ต่�งๆ	ภ�ยใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร	ได้แก่	กรมวิช�ก�รเกษตร	กรมประมง	
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	กรมปศุสัตว์	และฐ�นข้อมูลเฉพ�ะด้�นก�รเกษตรระดับน�น�ช�ติ	
เช่น	Springerlink	USDA	ERS	และ	AgBioForum	(E-Library)
	 •		 โครงก�รข่�วส�รอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Newsletter)	 เพื่อเผยแพร่	 ประช�สัมพันธ์ข่�วส�ร
และผลง�นท�งวิช�ก�ร	
	 •		 โครงก�รระบบบริห�รจัดก�รง�นภ�ยในหน่วยง�น	 (Back	 Office)	 เพื่ออำ�นวยคว�ม
สะดวกในก�รบริห�รจัดก�รสำ�นักง�น
	 •		 โครงก�รพัฒน�และปรับปรุงเว็บไซต์
	 จ�กก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแผนยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น	 ฉบับท่ี	 2	 (พ.ศ.	
2552-2554)	เปรียบเทียบกับช่วงแผนยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2547-2551)	นั้น	
สวก.	 ดำ�เนินภ�รกิจต่�งๆ	 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลดีขึ้น	 เป็นผลทำ�ให้นักวิจัยและ
นกัเรยีนทนุจ�กหล�ยแหลง่และในหล�ยส�ข�วิช�ไดร้บัโอก�สในก�รพฒัน�ศกัยภ�พก�รวจิยัด�้น
ก�รเกษตรและสะสมองคค์ว�มรูใ้หม	่มกี�รสร�้งเครอืข�่ยคว�มรว่มมอืท�งวชิ�ก�รกบัสถ�บนัก�ร
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ศกึษ�อันนำ�ม�ซึง่กจิกรรมท�งวชิ�ก�รรว่มกนั	และคว�มรว่มมอืกบัภ�คเอกชนทัง้ในแงข่องก�รรบั
ทุนวิจัยและก�รให้คว�มสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน	 ตลอดจนส�ม�รถสร้�งร�ยได้เพิ่มข้ึนจ�กก�ร
ถ�่ยทอดเทคโนโลยทีีเ่กดิจ�กโครงก�รวจิยัของ	สวก.	ในขณะเดยีวกนัมหีล�ยโครงก�รวจิยัทีม่คีว�ม
เป็นไปได้ท่ีจะส่งผลกระทบด้�นบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม	 สำ�หรับในแง่ของก�รพัฒน�
องค์กรนั้น	สวก.	ได้ยึดเอ�หลักปฏิบัติที่ดีในก�รกำ�กับดูแลม�ปรับใช้กับก�รบริห�รองค์กร	รวมทั้ง
มีก�รพัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักต่�งๆ	อย่�งต่อเนื่อง

3.3 ก้าวแห่งอนาคตของ สวก.
		 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	
	 “สวก.	เปน็ผูน้ำ�ในก�รเสรมิสร�้งง�นวจิยั	พฒัน�นกัวจิยั	และเปน็แหล่งคว�มรูด้�้นก�รเกษตร	
เพื่อคว�มเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ”
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
	 ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินก�รของ	สวก.	แบ่งเป็น	4	ด้�น	คือ

ยุทธศาสตร์ที่	1		 ก�รสร้�งง�นวิจัยเชิงรุก	โดยเน้นวิจัยเชิงพ�ณิชย์	ส�ธ�รณะ	และนโยบ�ย
ยุทธศาสตร์ที่	2	 ก�รพัฒน�นักวิจัยและเครือข่�ย	โดยเน้นบุคล�กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในลักษณะต่อยอด
ยุทธศาสตร์ที่	3		 ก�รบริห�รจัดก�รและสื่อส�รองค์คว�มรู้	 เพื่อประโยชน์ส�ธ�รณะในรูปแบบที่
ส�ม�รถเข้�ใจได้ง่�ย
ยุทธศาสตร์ที่	4		 ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลง
	 โดยยุทธศ�สตร์หลัก	คือ	ยุทธศ�สตร์ที่	1-3	ซึ่งกำ�หนดขึ้นต�มภ�รกิจหลักขององค์กร	และ
ยุทธศ�สตร์สนับสนุน	คือ	 ยุทธศ�สตร์ที่	 4	 ซึ่งเป็นฐ�นรองรับก�รเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนก�ร
ดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ที่	1-3
	 ห�กวิเคร�ะห์คว�มเชื่อมโยงของยุทธศ�สตร์ที่	1-3	กับวัตถุประสงค์ก�รจัดตั้งของ	สวก.	จะ
ได้ภ�พคว�มสัมพันธ์	ดังนี้

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จและข้อเสนอแนะ
	 ก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญที่สุด	 คือ	 ก�รประส�นก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง	
สวก.	 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งต้องมีก�รประส�นง�นและสร้�งนโยบ�ยก�รทำ�ง�น 
ร่วมกันอย่�งชัดเจน	และให้เป็นที่รับรู้กันในหัวหน้�หน่วยง�นและเจ้�กระทรวง	ทั้งนี้	สวก.	ควรจะ
เชื่อมโยงก�รทำ�ง�นร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกๆ	ระดับ	เช่น
	 •		 ก�รว�งทิศท�ง/นโยบ�ย	 ควรสอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 
ฉบับที่	11
	 •		 ก�รประส�นง�น	 ควรให้บุคคลสำ�คัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดึงหน่วยง�นใน
สังกัดกระทรวงเข้�ม�ทำ�ง�นร่วมกันเพื่อผลักดันก�รทำ�ง�นกับ	สวก.	เพื่อมิให้เกิดปัญห�กรณีง�น
วิจัยเสร็จสิ้น	แต่หน่วยง�นไม่ได้มีก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์
	 •		 ก�รว�ง	Research	Program	หรือก�รห�โจทย์ง�นวิจัย	 สวก.	 ควรเข้�ไปห�โจทย์วิจัย
ร่วมกับนักวิจัยในกระทรวง	หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนจะเริ่มดำ�เนินง�น	
	 •		 ก�รว�งทิศท�งง�นวิจัยของ	 สวก.	 นอกจ�กจะต้องศึกษ�แผนง�นของกระทรวงแล้ว	
ควรจะต้องเก็บข้อมูลกับหน่วยง�นต่�งๆ	 ในกรมต่�งๆ	 ได้ดียิ่งข้ึน	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อ	 สวก.	
ว�งยุทธศ�สตร์ไปสู่เชิงนโยบ�ยและส�ธ�รณะ	 ก�รประส�นง�นร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ	 ภ�ยใน
กระทรวงจะยิ่งมีคว�มสำ�คัญเพิ่มม�กขึ้น
	 •		 สวก.	 ควรนำ�ผลก�รวิเคร�ะห์ยุทธศ�สตร์นี้ไปจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	 ซึ่งเป็น 
ร�ยละเอียดก�รดำ�เนินง�น	 โดยเริ่มจ�กก�รกำ�หนดเป้�หม�ยต�มตัวชี้วัดท้ังในระยะกล�ง	 (5	 ปี)	
และระยะสั้น	(ร�ยปี)	กำ�หนดแผนง�นโครงก�รโดยละเอียด	และเชื่อมโยงไปยังระบบงบประม�ณ
ของสำ�นักง�น
	 •		 ตวัชีว้ดัในแผนยทุธศ�สตรฉ์บบันี	้มกี�รเปลีย่นแปลงจ�กเดิมค่อนข�้งม�ก	โดยมทิีศท�ง
ที่มุ่งวัดในเชิงที่ตอบสนองต่อส�ธ�รณะม�กข้ึน	 และจ�กนโยบ�ยที่ต้องก�รให้มีก�รทำ�ง�นเชิง
รุก	 (Aggressive)	 จึงอ�จไม่มีฐ�นในก�รเปรียบเทียบผลง�นที่ชัดเจนม�กนัก	 ดังนั้น	 เมื่อมีก�ร 
ดำ�เนินง�นต�มแผนไปได้ระยะหนึ่ง	 ควรมีก�รทบทวนเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นทั้งในระยะกล�ง	 
(5	ปี)	และระยะสั้น	(ร�ยปี)	ด้วย

>> แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

1.	ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนางานวิจัยการเกษตร

2.	ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร

3.	จัดให้มีการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศในด้านการเกษตร

4.	ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนของรัฐและ
เอกชนในการผลติและพัฒนางานวจิยัและนกัวจิยัการเกษตรทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

5.	เปน็ศนูย์กลางในการให้บริการข้อมลูและสารสนเทศในดา้นการเกษตร
ที่ได้จากการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 และพัฒนา	 ตลอดจนการเชื่อมโยง
กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ

6.	ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบ 
ต่าง	ๆ

ยุทธศาสตร์

1.	การสร้างงานวิจัยเชิงรุก	 โดยเน้น 
วจิยัเชิงพาณชิย์	สาธารณะ	และนโยบาย

2.	การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย
โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในลักษณะต่อยอด

3.	การบริหารจัดการและสื่ อสาร 
องค์ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
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