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  เอกสารประกอบคาํรับรองการปฏิบตังิาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2553  

ของสาํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร 

 (องคการมหาชน) 
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 สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร  (องคการมหาชน)-1 

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
 

วัตถุประสงคการจัดต้ังตามพระราชกฤษฎกีาจัดต้ังองคการมหาชน  

 สงเสริม สนับสนุน และพฒันางานวจัิยการเกษตร 

 สงเสริม สนับสนุน และพฒันาบุคลากรดานการวจัิยการเกษตร 

 จัดใหมีการศกึษา คนควา วจัิย พฒันาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศในดานการเกษตร 

 รวมมือทางวชิาการกบัสถาบันการศกึษาหรือสถาบันอืน่ของรัฐและเอกชนในการผลติและพฒันางานวจัิยและนักวจัิยการเกษตรท้ังในประเทศและตาง ประเทศ 

 เปนศนูยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศในดานการเกษตรท่ีไดจากการศกึษา คนควา วจัิย และพฒันา ตลอดจนการเช่ือมโยงกบัสถาบันการศกึษาและ

หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 สงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรูในรูปแบบตางๆ เชน การจัดพิมพเอกสาร การจัดทําสื่อโสตทัศน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตักิาร การจัด

นิทรรศการ หรือการดาํเนินการอืน่ใดท่ีเกีย่วกบัการเผยแพรความรูในดานการเกษตร 
 

อํานาจหนาที่ 

 จัดหาและใหทนุเพือ่สนับสนุนการศกึษาวจัิยดานการเกษตร 

 ทําความตกลงและรวมมือกบัองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศในกจิการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน 

 ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ 

 กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน 

 เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน 

 กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน 

 เรียกเกบ็คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดาํเนินการ 

 กระทําการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน 
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 สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร  (องคการมหาชน)-2 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรท่ีมุงเสริมสรางระบบการวิจัยการเกษตรของประเทศใหเขมแข็งและย่ังยืน นําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 
 

พนัธกิจ  

 สงเสริม และสนับสนุนการวจัิยการเกษตรเชิงพาณิชย  

 สงเสริม และสนับสนุนการพฒันาบุคลากรดานการวจัิยการเกษตร  

 สงเสริม และสนับสนุนการวิจัยพฒันา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศดานการวจัิยการเกษตร  
 

ประเดน็ยทุธศาสตร 

 บริหารจัดการเพื่อใหไดโครงการวิจัยท่ีตรงกับพันธกิจท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 เพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งของบุคลากรวิจัย/องคกรในภาคเกษตร 

 บริหารจัดการใหเกิดความม่ันคงทางการเงิน 

 ยกระดับระบบการบริหารจัดการคณุภาพในการใหบริการของสาํนักงานฯ  
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 สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร  (องคการมหาชน) -3 

การประเมินสาํหรับสาํนักงานพฒันาการวิจยัการเกษตร  (องคการมหาชน) ประกอบดวย มิต ิ 4 ดาน นํ้าหนักรวมรอยละ 100 ดังน้ี 

1. มิติท่ี 1

2. 

 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิงาน    รอยละ 55 

มิติท่ี 2

3. 

  มิตดิานคณุภาพการใหบริการ       รอยละ 10 

มิติท่ี 3

4. 

  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน      รอยละ 10 

มิติท่ี 4

   

  มิติดานการกาํกบัดแูลกจิการและการพฒันาองคการ   รอยละ 25 

การประเมินสาํหรับสาํนักงานพฒันาการวิจยัการเกษตร  (องคการมหาชน) คาํนวณจากผลคะแนนถวงนํ้าหนักของมิต ิ4 ดาน ดงัน้ี 

ผลคะแนน 
นํ้าหนัก 

(%) 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถวงนํ้าหนักของมิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิงาน 55 1 2 3 4 5 

2.  ผลคะแนนถวงนํ้าหนักของมิตดิานคณุภาพการใหบริการ   10 1 2 3 4 5 

3.  ผลคะแนนถวงนํ้าหนักของมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน   10 1 2 3 4 5 

4.  ผลคะแนนถวงนํ้าหนักของมิติดานการกาํกบัดแูลกจิการและการพฒันาองคการ  25 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
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   สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)-4 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน) 

 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย   

ป 2553 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

 หมายเหตุ 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (รอยละ  55) 

1. สงเสริม 

สนับสนุนและ

พัฒนางานวิจัย

การเกษตร 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

  

จัดหาและใหทุนเพ่ือ

สนับสนุนการ

ศึกษาวิจัยดาน

การเกษตร 

กระทาํการอืน่ใดที่

จําเปนหรือตอเน่ือง

เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของ

สาํนักงาน 

1.1 รอยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบ

กับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย      

 

10 83 41.20 

(94.75/ 

230) 

 

 

 

 

 

 

74.86 

(112.28

/150) 

 

 

 

80.53 

(120.79 

/150) 

 

53 63 73 83 100  
 
ขอมูลประกอบ

- สวก.กําหนดเงนิทนุวิจยัตาม

แผนงานสนับสนุนโครงการวิจยั

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เทากับ 165 ลานบาท 

 : 

- นับเปนผลงานเมือ่โครงการไดรบั

การอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

บริหาร 

                 - สตูรการคํานวณผลงาน 

                  

    1.2 จํานวนโครงการ/ผลงานวิจัย 

ทีม่ผีลการประเมนิผลกระทบเปนไป

ตามเปาหมายของโครงการวิจยั 

10 8 - - N/A 4 5 6 7 8   

                  

จํานวนเงินทุนวจิัยที่อนุมัติในปฯ 53x 100 

จํานวนเงินทุนตามแผนงานสนับสนุน

โครงการวิจัยปฯ 53 
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   สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)-5 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย   

ป 2553 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

 หมายเหตุ 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

    1.3 ประโยชนจากผลงานวิจัยสวนที่เปน

รายได 

            

     1.3.1 รายไดที่เกิดขึ้น 

จากการใชประโยชนผลงานวิจยั 

(ลานบาท) 

5 4.5 1.69 6.48 8.22 

 

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5   

     1.3.2 ระดับความสาํเร็จ 

ของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

ของรายไดจากโครงการวิจยัเทยีบ

กับเปาหมายตามแผนงาน 

5 100 3.45 4.20 4.41 1 

(60) 

2 

(70) 

3 

(80) 

4 

(90) 

5 

(100) 

  

    1.4 จํานวนผลงานจากโครงการวิจยั  

ที่ย่ืนและกรมทรัพยสินทางปญญา

ไดรบัไวพิจารณาเพ่ือคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

5 10 6 8 16 7 9 11 13 15   

2. สงเสริม 

สนับสนุน และ

พัฒนาบคุลากร

ดานการวิจัย

การเกษตร 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

จัดหาและใหทุนเพ่ือ

สนับสนุนการ

ศึกษาวิจัยดาน

การเกษตร 

กระทาํการอืน่ใดที่

จําเปนหรือตอเน่ือง

เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของ

สาํนักงาน 

1.5 จํานวนทุนการศึกษาตอที่ไดรับการ

อนุมัติ (ทุน) 

 

3 39 11 24 34 11 18 25 32 39  
 

นับเปนผลงานเมือ่ สวก. ประกาศ

เปนผูมีสิทธิไดรับทุนหรือผูไดรับทุน 
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   สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)-6 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย   

ป 2553 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

 หมายเหตุ 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

    1.6 จํานวนผูมีสิทธิไดรับทุนในปฯ 52  

ที่ คณะกรรมการบริหารฯ  

มีมติเห็นชอบใหเปนผูไดรับทุน 

 

2 30 N/A N/A N/A 26 28 30 32 34   

    1.7 จํา นวนสาขาทนุการศึกษาตอ  

ที่สามารถอนุมัติไดตามเปาหมาย 

2 5 - 3 5 1 2 3 4 5  
  

สาขาเปาหมาย 5 สาขา ไดแก 

เทคโนโลยีชีวภาพ Food Feed 

ปจจัยการผลติ เศรษฐกิจ

การเกษตร 

    1.8 รอยละของผูที่ไดรับทุนการศึกษา  

ทีไ่ดลงทะเบยีนเรียนตามสาขา  

ที่ไดอนุมัติ 

3 100 - - - 60 70 80 90 100   

3. รวมมือทาง

วิชาการกับ

สถาบนัการ 

ศึกษาหรือ

สถาบันอื่นของ

รัฐและเอกชน 

ในการผลติและ

พัฒนางานวิจัย

และนักวิจัย

การเกษตร 

ทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ 

3.1 ทําความตกลงและ

รวมมือกับองคการ

หรือหนวยงานใน

ประเทศและ

ตางประเทศใน

กิจการเก่ียวกับการ

ดําเนินการตาม

วัตถุประสงคของ

สาํนักงาน 

1.9 จํานวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาดานการ

วิจัยการเกษตรเชิงพาณิชยที่มี

ผลสาํเร็จของการดําเนินงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

3 14 - - - 6 8 10 12 14   
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   สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)-7 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย   

ป 2553 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

 หมายเหตุ 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

จัดใหมี

การศึกษา 

คนควา วิจัย 

พัฒนาและ

เผยแพรขอมูล

และสารสนเทศ

ในดาน

การเกษตร 

เปนศูนยกลาง

ในการใหบริการ

ขอมูลและ

สารสนเทศใน

ดานการเกษตร

ที่ไดจาก

การศึกษา 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทาํการอืน่ใดที่

จําเปนหรือตอเน่ือง

เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของ

สาํนักงาน 

1.10 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

ของโครงการสารสนเทศทีส่ามารถ

บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

5 5 - - - 1 2 3 4 5   

 คนควา วิจัย 

และพัฒนา 

ตลอดจนการ

เชื่อมโยงกับ

สถาบันการ 

ศึกษาและ 
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   สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)-8 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย   

ป 2553 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

 หมายเหตุ 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หนวยงานอื่นที่

เก่ียวของทั้ง 

ในประเทศและ

ตางประเทศ 

                

    1.11 ระดับความสาํเร็จของการจัดทาํและ

ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการให

เกิดความมัน่คงทางการเงนิ 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 จัดทาํแผนบริหารจัดการให

เกิดความมัน่คงทางการเงนิทัง้ 

ระยะยาว (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติ

การปงบประมาณ พ.ศ.2553 พรอม

ทั้งกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายเชิง

ผลสัมฤทธ์ิไดแลวเสร็จ 

ระดับ 2 แผนบริหารจัดการให 

2 5 - - - 1 2 3 4 5  กลยุทธสาํคัญตามเกณฑการให

คะแนนระดับ 2  ไดแก  

- การสนับสนุนโครงการวิจยัและ

การขยายผลโครงการวิจยัใหเกิด

ประโยชนเชิงพาณิชยกลับคืนสู 

สวก. 

- การรวมทุนวิจัยกับหนวยงาน

ภาครัฐ  และเอกชนในและ

ตางประเทศ 

- การรวมทนุทาํธุรกิจกับนิติ

บคุคลอืน่ 

     เกิดความมัน่คงทางการเงนิ 

สอดคลองกับกลยุทธสําคัญ  

ระดับ 3 แผนบริหารจัดการใหเกิด

ความมัน่คงทางการเงนิระยะยาวและ

แผนปฏบิตักิารปงบประมาณ พ.ศ.

2553 ไดรบัความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหาร สวก.  

           - การนําผลงานวิจยั/องคความรู

และเทคโนโลยีตางๆ ถายทอด

สูกลุมเปาหมาย 

- การบริหารจัดการดอกเบีย้ 

                  



          

                          คํารับรองการปฏิบตัิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)                                                                                                          เอกสารประกอบ 2 

 

 

 

   สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)-9 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย   

ป 2553 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

 หมายเหตุ 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

     ระดับ 4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การปงบประมาณ พ.ศ.2553 ได 

แลวเสร็จ 

            

     ระดับ 5  

- ผลการดําเนินงานบรรลเุปาหมาย

ตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

-  สรุปผลการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัตกิารปงบประมาณ พ.ศ.

2553  พรอมทั้งระบปุญหา

อปุสรรคในการดําเนินการ และ

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแผน

บริหารจัดการใหเกิดความมัน่คง

ทางการเงนิปฯ 54 เสนอ

คณะกรรมการบริหารให 

ความเห็นชอบ 

            

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละ 10) 

 
  

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

  2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจ 

ในการใหบริการ 

10 80 79.62 76.20 N/A 65 70 75 80 85   • ใหองคการมหาชนจัดหา

องคกรจากภายนอกเปนผูดาํเนินกา 

• วิธีการสํารวจ

แบบสอบถามจะไดกลัน่กรอง

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

องคการมหาชน 
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   สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)-10 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย   

ป 2553 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

 หมายเหตุ 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  (รอยละ 10) 

 
  

ประสทิธิภาพ

ของการ

ปฏิบัติงาน 

  3.1 รอยละของโครงการวิจัยที่สามารถ

เบกิจายเงนิโครงการงวดที ่1 ได

ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  

 

2 60 - - 10 20 40 60 80 100  
  

ระยะเวลาทีกํ่าหนด หมายถงึ ภายใน 

30 วันนับจากวันทีล่งนามในสญัญา 

    3.2 รอยละของเงินที่จายเทียบกับเงินทุน

ที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ 

8 85 

 

85.24 

 

79.64 N/A 

 

80 85 90 95 100  เงินทุน หมายถึง ทุนโครงการวิจัย

และทนุการศึกษาตอทีม่ภีาระผูกพัน

ตองจายในปงบประมาณ พ.ศ.2553 

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (รอยละ  25) 

    4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแล

กิจการและการพัฒนาองคการ  

 

20 5 3.93 3.04 2 1 2 3 4 5  ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชใน                

การประเมินผลประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2553 ทกุองคการมหาชน 

    4.2 

 

ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาขดี

สมรรถนะบคุลากร  

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ1  จัดทาํแผนพัฒนาบคุลากร

รายบคุคล 

5 5 5 1 1 1 2 3 4 5   

     ระดับ 2 รอยละ 25 ของบคุลากร 

ที่มี Gapในสมรรถนะแตละดาน  

ตั้งแต 2 ระดับขึ้นไปไดรับการ

พัฒนา 
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   สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)-11 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย   

ป 2553 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

 หมายเหตุ 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

     ระดับ 3 รอยละ 50 ของบุคลากร  

ที่มี Gap ในสมรรถนะแตละดาน  

ตั้ งแต 2 ระดับขึ้นไปไดรับการ

พัฒนา 

ระดับ 4 รอยละ 80 ของบุคลากรที่

ไดรบัการพัฒนามผีลการประเมนิ 

ขีดสมรรถนะในระดับที่ดีขึ้นหรือ

เหมาะกับตาํแหนงงาน 

            

     ระดับ 5 มกีารประเมนิและสรุป 

ทบทวนแผน และนําขอมูลที่ไดมา

ประกอบการจัดทาํแผนพัฒนา

บคุลากรปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ไดแลวเสร็จและไดรบัความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการบริหารงาน

บคุคล และเสนอคณะกรรมการ

บริหารเพ่ือทราบ 

            

     น้ําหนักรวม 100            
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สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร  (องคการมหาชน) -12 

 

 
 

 สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน) -12 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที ่

(ถามีระบุใน พรฎ. จัดต้ัง) 

 

นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

งานวจิยัการเกษตร 

1. จดัหาและใหทุนเพื่อ

สนับสนุนการศกึษาวจิยั 

4.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

 

1.1 รอยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย      

 

 ดานการเกษตร 1.2 จํานวนโครงการ/ผลงานวิจยัทีม่ผีลการประเมนิผลกระทบเปนไปตามเปาหมาย

ของโครงการวิจยั 

 2.กระทาํการอืน่ใดทีจ่าํเปนหรือ

ตอเน่ืองเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงาน 

1.3 ประโยชนจากผลงานวิจยัสวนทีเ่ปนรายได  

1.3.1 รายไดที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนผลงานวิจัย  (ลานบาท) 
1.3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของรายไดจากโครงการวิจัย

เทียบกับเปาหมายตามแผนงาน 

  1.4 จํานวนผลงานจากโครงการวิจยัทีย่ืน่และกรมทรัพยสนิทางปญญาไดรบัไว

พิจารณาเพ่ือคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

2. สงเสริม สนับสนุน และ  1.5 จํานวนทุนการศึกษาตอที่ไดรับการอนุมัติ (ทุน) 

พฒันาบคุลากรดานการวจิยั

การเกษตร 

 1.6 จํานวนผูมีสิทธิไ ดรบัทนุในปฯ 52ที่คณะกรรมการบริหารฯมมีตเิห็นชอบใหเปน 

ผูไดรับทุน 

  1.7 จํานวนสาขาทุนการศึกษาตอที่สามารถอนุมัติไดตามเปาหมาย 

  1.8 รอยละของผูที่ไดรับทุนการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนตามสาขาที่ไดอนุมัติ  
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สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร  (องคการมหาชน) -13 

 

 
 

 สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน) -13 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที ่

(ถามีระบุใน พรฎ. จัดต้ัง) 

 

นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

3. รวมมอืทางวชิาการกับ

สถาบนัการศกึษาหรือสถาบนั

อ่ืนของรัฐและเอกชนในการ

ผลิตและพัฒนางานวิจัยและ

นักวจิยัการเกษตรทัง้ใน

ประเทศและตางประเทศ 

2. ทําความตกลงและรวมมือ

กับองคการหรือหนวยงาน

ในประเทศและตางประเทศ

ในกิจการทีเ่ก่ียวกับการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงค

ของสํานักงาน 

1.9 จํานวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาดานการวิจยัการเกษตรเชิงพาณิชยที่มีผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานบรรลตุามวัตถปุระสงค 

4. เปนศนูยกลางในการ

ใหบริการขอมลูและ

สารสนเทศในดานการเกษตร

ที่ไดจากการศึกษา คนควา 

วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการ

เชือ่มโยงกับสถาบนัการศกึษา

และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

   

5. จัดใหมีการศึกษา คนควา 

วิจัย พัฒนาและเผยแพร

ขอมลูและสารสนเทศในดาน

การเกษตร 

 1.10 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของโครงการสารสนเทศทีส่ามารถบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
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สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร  (องคการมหาชน) -14 

 

 
 

 สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน) -14 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที ่

(ถามีระบุใน พรฎ. จัดต้ัง) 

 

นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

6. สงเสริมใหเกิดกิจกรรมทาง

วิชาการเพือ่เผยแพรความรู

ในรูปแบบตางๆ เชน การ

จัดพิมพเอกสาร การจัดทําส่ือ

โสตทัศน การประชุมเชิง  

3. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ

ครอบครอง และมี

ทรัพยสิทธิตางๆ 

4.กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรม

ใดๆ เก่ียวกับทรัพยสิน 

1.11 ระดับความสาํเร็จของการจัดทาํและดําเนินการตามแผนบริหารจัดการใหเกิดความ

มัน่คงทางการเงนิ 

 

ปฏบิตักิารการจดันิทรรศการ 

หรือการดําเนินการอ่ืนใดที่

เก่ียวกับการเผยแพรความรู

ในดานการเกษตร 

5. เขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน

ในกิจการทีเ่ก่ียวกับ

วัตถุประสงคของสํานักงาน 

6. กูยืมเงินเพื่อประโยชนใน

การดําเนินการตาม

วัตถุประสงคของสํานักงาน 

7. เรียกเก็บคาธรรมเนียม  

คาบํารุง คาตอบแทน หรือ

คาบริการในการดําเนินการ 

  

 8. กระทําการอ่ืนใดที่จําเปน

หรือตอเน่ืองเพือ่ใหบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงาน 
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สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร  (องคการมหาชน) -15 

 

 
 

 สํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน) -15 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที ่

(ถามีระบุใน พรฎ. จัดต้ัง) 

 

นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

 การเขารวมทนุตามขอ 5 และ

การกูยมืเงนิตามขอ 6 ให

เปนไปตามหลักเกณฑที่

คณะรัฐมนตรีกาํหนด 
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