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ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
ฉบับที่สอง (พ.ศ. 2552-2554)

1

ความนา

สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2546
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร มีระบบการบริหารจัดการภายใต้
การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็ นผู้รกั ษาการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ มีบทบาทภารกิจหลักในการสนับสนุ นทุนวิจยั เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร รวมทัง้ ทุน
สาหรับการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั การเกษตร
สวก. ได้จดั ทายุทธศาสตร์การวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2547-2551 (ฉบับที่ 1) ขึน้ เพื่อใช้เป็ นกรอบนาทางสู่การวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพและสร้างมูลค่าสูงต่อ
การพัฒนาประเทศในด้านต่ างๆ รวมทัง้ ส่ งผลต่อ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ อันเป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาลและเป็ นกรอบดาเนินการเพื่อให้การใช้งบประมาณ
สนับสนุ นงานวิจยั การเกษตรทีส่ านักงาน สวก. ได้รบั การจัดสรรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสู งสุด
และสนองการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและวาระของชาติ
เพื่อให้การบริหารงานของ สวก. เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด สวก. จึงได้
จัดทายุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก.3 ปี ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับที่
2)ขึ้น โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้มคี วามสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและแนวทางการปฏิบตั งิ านของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (มีนาคม พ.ศ. 2551) รวมทัง้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
สวก. นโยบายและข้อกาหนดของคณะกรรมการบริหารสานักงาน โดยมุ่งให้การสนับสนุ นงานวิจยั
ทีก่ ่อให้เกิดการสร้างและเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ การเพิม่ ทักษะและขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านการเกษตร รวมทัง้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ ให้บริการข้อมูล การวิจยั เชิง
พาณิชย์แก่ภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
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2

สถานภาพและแนวทางการพัฒนา

จากการวิเคราะห์สถานะเศรษฐกิจด้านโครงสร้างการผลิตของประเทศไทย ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ระบุว่าภาคเกษตรมีความได้เปรียบ
จากฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และสภาพภูมศิ าสตร์ท่เี อื้ออานวย แต่ผลิตภาพการผลิตยังต่ า
ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มากเป็ นอันดับหนึ่งของโลกในหลาย
รายการ เช่น ยางพารา โดยไทยส่งออกคิดเป็ นร้อยละ 45 ของมูลค่าการส่งออกยางพารารวมของ
โลก และข้าว ไทยส่งออกคิดเป็ นร้อยละ 25 ของการส่งออกข้าวรวมของโลก มันสาปะหลัง ไทย
ส่งออกมากถึงร้อยละ 85 ของการส่งออกของโลก เป็ นต้น โดยสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
สาคัญมีมูลค่าส่วนเพิม่ ที่เป็ นผลประโยชน์ ของประเทศในสัดส่วนที่สูง เช่น การผลิตยางพารามี
มูลค่าเพิม่ เป็ นสัดส่วนร้อยละ 85 ของมูลค่าผลผลิตรวม ข้าวร้อยละ 70 มันสาปะหลังร้อยละ 65
และอุตสาหกรรมอาหารร้อยละ 32
อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาคเกษตรยังมีจุดอ่อนในเรื่องการบริหารจัดการระบบน้ าเพื่อ
การเกษตรทีย่ งั ขาดประสิทธิภาพ ทาให้ผลผลิตภาคเกษตรยังต้องขึน้ กับสภาพของธรรมชาติเป็ น
หลัก การจัดระบบการใช้ท่ดี นิ เพื่อการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสม และมีก ารใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในวงจากัด ทาให้ผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับต่ า โดยในช่วงปี 2545-2548
ผลิตภาพภาคเกษตรลดลงร้อยละ 1.94 ในขณะทีผ่ ลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.62 ภาคบริการและอื่นๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.49 และผลิตภาพรวมของประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 3.42 นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังคงมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเป็ นจานวนมากและเป็ น
การใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทาให้มปี ญั หาสารปนเปื้ อนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารและสิง่ แวดล้อม และเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและเพิม่ ต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
สาหรับการเพิ่มมูล ค่ าผลผลิต การเกษตรยังมีน้อ ยและขาดความหลากหลาย โดยสินค้า
เกษตรหลัก ยังคงส่ งออกในรูปวัตถุ ดิบ และแปรรูปขัน้ ต้นเป็ นส่ ว นใหญ่ การจัดระบบตลาดและ
กระจายสินค้าเกษตรยังขาดประสิทธิภาพ ทาให้ปญั หาเรื่องผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ าได้ง่าย
นอกจากนี้ แนวโน้ มการแข่งขันด้านการเกษตรในอนาคตของโลกจะรุนแรงมากขึ้น ทัง้ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ผลผลิต และความระมัดระวังเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่
ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญมากขึน้ ทาให้การผลิตภาคเกษตรของไทยจะต้องเร่งปรับตัวให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กาหนดเป้าหมายให้สดั ส่วนภาคการ
ผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 12.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
ปี 2548 เป็ นร้อยละ 15 ภายในปี 2554 โดยมีแนวทางการปรับโครงสร้างภาคเกษตร ให้ประเทศ
ไทยมีความมันคงและความปลอดภั
่
ยด้านอาหาร เป็ นแหล่งผลิตอาหารทีส่ าคัญของโลก เป็ นแหล่ง
ผลิตไฟเบอร์และวัสดุเพื่อสนับสนุ นสาขาอื่นนอกจากเป็ นแหล่งผลิตอาหาร และสนับสนุ นการผลิต
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สิน ค้ า เกษตรที่ม ีโ อกาสใหม่ เช่ น พลัง งานทดแทน สิน ค้ า ที่ม าจากฐานการผลิต บนความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสินค้าทีส่ อดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคเปลีย่ นไป รวมทัง้ เป็ นฐาน
รายได้ทม่ี นคงของเกษตรกร
ั่
โดย
(1) ส่ งเสริม การวิจยั และพัฒ นาสินค้า อาหารเพื่อ ให้เ ป็ นแหล่ ง การผลิต อาหารแปรรูป ที่
สาคัญของโลกที่มคี ุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมันแก่
่
ผูบ้ ริโภคสินค้าในระยะยาว โดยมีสนิ ค้าเป้าหมายทีส่ าคัญ ได้แก่ ข้าว กุง้ ไก่เนื้อ ผักและผลไม้
(2) สนับสนุ นการผลิตและการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรทีม่ ใิ ช่อาหาร (Non – Food) และมี
โอกาสใหม่ทางการตลาด ได้แก่ สมุนไพร พืชเส้นใย รวมทัง้ ส่งเสริมการผลิตพืชทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ ใน
การผลิตเป็นพลังงานทดแทน เช่น ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง อ้อย
(3) สนับสนุ นการใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย รวมทัง้ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการสร้างมูลค่าสินค้า เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามหลากหลายและมีมลู ค่าสูงบนพืน้ ฐาน
การใช้อ งค์ค วามรู้ รวมทัง้ พัฒนาเทคโนโลยีห ลัง การเก็บ เกี่ยวและการรัก ษาคุ ณ ภาพผลิต ผล
การเกษตร
(4) พัฒนาสถาบันเกษตรกร กระบวนการจัดทาแผนชุมชน และวิสาหกิจชุมชนในการสร้าง
เครือข่าย และเป็ นกลไกในการเชื่อมโยงการสร้างมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value Chain)
ระดับชุมชนกับประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถฝนการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้า
เกษตรทีไ่ ด้รบั โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรี
(5) ส่ ง เสริม การท าการเกษตรอย่า งยังยื
่ น อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใ หม่
เกษตรอินทรีย์ บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมันคงทางด้
่
านอาหารในครัวเรือน มี
ผลผลิตที่หลากหลายซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาและมีมูลค่าผลผลิตสูง โดยเชื่อมโยงกับ
แหล่งความรู้ท่มี อี ยู่ในพื้นที่ เพื่อ ให้เ กิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ ายทอดองค์ความรู้แก่
เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและมีการขยายพื้น ทีก่ ารทาการเกษตรแบบยังยื
่ นมาก
ขึน้
(6) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างตราสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยให้
เป็ นที่รจู้ กั และยอมรับของผู้บริโภคทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็ นการขยายตลาด
รองรับสินค้าเกษตรทีม่ กี ารเพิม่ มูลค่า
(7) จัด ระบบการใช้ ท่ีดิน การเกษตร และแหล่ ง น้ า เพื่อ การเกษตร ให้ส อดคล้อ งและ
เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่ เพื่อเพิม่ ผลิตภาพการผลิต และควบคุมพืน้ ทีช่ ลประทานให้ใช้เป็ น
พืน้ ทีส่ าหรับการผลิตในภาคเกษตรตลอดไป
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นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทาการประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาการ
เกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) พบว่า การ
พึ่งพาตนเองทางด้านการผลิตโดยภาพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจากสัดส่วนมูลค่า ผลิตภัณฑ์ภาค
การเกษตรต่อ GDP ค่อนข้างคงที่ ขณะทีก่ ารพึง่ พิงหรือนาเข้าสินค้าทุน วัสดุ และวัตถุดบิ ทางการ
เกษตร มีสดั ส่วนสูง ขึน้ ร้อยละ 20 ในส่วนของการพึ่งพาทางด้านการตลาด พบว่า ปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกและนาเข้าสินค้าเกษตรต่อ GDP มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ เช่นกัน
แสดงว่าฐานรายได้ของเกษตรกรมาจากการค้าขายกับต่างประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรให้มกี ารพัฒนาทีม่ เี สถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
ด้านการปรับ ตัว ให้ท ันต่ อ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โลก พบว่ า มีแ นวโน้ มลดลง
เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรส่งออกของไทยในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 2.2
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เหลือร้อยละ 1.99 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 2545) และดัชนีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของสินค้าเกษตรส่งออกของไทยในตลาดหลัก 4 ตลาด ได้แก่
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ยังมีความได้เปรียบ แต่ มแี นวโน้ มชะลอตัวลง ซึ่งสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพการแข่งขันเมือ่ เปรียบเทียบกับคู่แข่งทีเ่ ข้ามาใหม่ลดต่ าลง ในขณะเดียวกันการลงทุน
เพื่อการวิจยั ยังมีอตั ราส่วนค่อนข้างต่ า ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยใน
อนาคต
ดังนัน้ แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรที่เน้นนโยบายให้เกษตรกรเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้มกี ารปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต ตัง้ แต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทัง้ การ
ผลิตสินค้าทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และเป็ นผู้กาหนดราคา
สินค้าเกษตรได้เอง โดยส่งเสริมให้ทาการเกษตรในพืน้ ทีเ่ หมาะสม เพื่อสร้างรายได้ภาคการเกษตร
ให้สูงขึ้น ให้ค วามสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เน้ นการลดต้นทุนการผลิต พัฒนา
ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพและตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานสร้ าง
ความมันใจด้
่ านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค เพื่อเป็ นการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปในต่างประเทศ
จะเห็นได้ว่าการวิจยั ด้านการเกษตร จึงเป็ นเรื่องจาเป็ นและสาคัญในการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศไทย เพื่อเพิม่ ผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ตาม
สานัก งานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ได้ทาการวิเ คราะห์ส ถานภาพการวิจยั ในภาพรวมของ
ประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า ระบบวิจยั ของไทยยัง ไม่เข้มแข็งพอ จึงทาให้การวิจยั ไม่พฒ
ั นา
เท่ า ที่ค วร โดยที่ค่ า ใช้จ่า ยทางการวิจ ยั และพัฒ นาของประเทศ ยัง อยู่ใ นระดับ ต่ า มาก ถึง แม้
ค่าใช้จา่ ยทางการวิจยั และพัฒนาในช่วงปี 2542-2546 จะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในทุกปี โดยในปี 2546
มีจานวน 15,499.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.26 ของ GDP แต่ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ มีอตั ราส่วนไม่
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มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ซึ่งในนโยบายและแนวทางการวิจยั
ของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) กาหนดให้ค่าใช้จ่ายทางการวิจยั และพัฒนาควรเป็ นร้อยละ
0.4 ของ GDP เมือ่ สิน้ สุดปี 2549
จากค่าใช้จา่ ยทางการวิจยั และพัฒนาทัง้ หมดในปี 2546 จาแนกเป็ นค่าใช้จ่ายจากการลงทุน
ของภาครัฐ จานวน 7,364.6 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยะ 0.7 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
รองลงมาเป็ นค่าใช้จ่ายการลงทุนทางการวิจยั และพัฒนาจากภาคเอกชน จานวน 5,927.5 ล้าน
บาท (คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนจากภาคเอกชนต่อภาครัฐ ประมาณ 0.8 : 1) และแหล่งอื่นๆ จะ
เห็นได้ว่า การสนับสนุนทุนวิจยั ยังคงมีจานวนจากัด ขาดความหลากหลาย ความโปร่ง ใส และขาด
ความเป็ นพลวัตร ระบบการสนับสนุ นการวิจยั ในภาคเอกชนยังไม่ชดั เจน การประเมินผลการวิจยั
ไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าของงานวิจยั ผลกระทบ และผลตอบแทนที่คาดว่าได้รบั จากการสนับสนุ น
โครงการวิจยั
นอกจากนี้ การเผยแพร่ผลงานวิจยั และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ยังมีน้อยไม่ทวถึ
ั่ ง
รวมทัง้ ยังขาดกลไกเชื่อ มโยงระหว่างหน่ วยงานวิจยั กับหน่ วยงานที่จะใช้ จึงทาให้ไม่มกี ารนา
ผลงานวิจยั ไปใช้เท่าที่ควร การเผยแพร่ผลงานวิจยั ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่ างๆ ยังเป็ นไปไม่ทวถึ
ั่ ง
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์นนั ้ มักประสบปญั หาหลายประการ เช่น ผลงานวิจยั ยังขาดความ
สมบูรณ์ไม่สามารถตอบปญั หาที่เกิดขึน้ ในขณะนัน้ ได้อย่างแท้จริง ผลงานวิจยั ทีอ่ อกมาล่าช้ากว่า
ความต้องการในการตัดสินใจ ตลอดจนผลงานวิจยั ส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะนาไปสู่เชิงพาณิชย์
ได้มากนัก
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ จึงได้กาหนดนโยบายการวิจยั ของชาติ พ.ศ. 25512553 โดยเน้นการบูรณาการด้านการวิจยั ทีส่ อดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 5 ยุทธศาสตร์ ควบคู่การวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุลและยังยื
่ น โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และได้จดั ความสาคัญกลุ่มเรื่องทีค่ วร
วิจยั เร่งด่วนทัง้ หมด 10 กลุ่มเรือ่ ง ได้แก่ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ความมันคงของรั
่
ฐและ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล การปฏิรูปการศึกษา การจัดการน้ า การพัฒนาพลังงานทดแทน การ
เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนาเข้า การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ การ
บริการจัดการสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีใหม่และ
เทคโนโลยีทส่ี าคัญเพื่ออุตสาหกรรม และการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว
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การประเมินศักยภาพของ สวก.

เพื่อประกอบกับการจัดทายุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2554) สานักงานพัฒนาการวิจยั
การเกษตรได้ทาการประเมินศักยภาพของ สวก. โดยได้วเิ คราะห์ดา้ นจุดแข็งและจุดอ่อนจากปจั จัย
ภายใน รวมทัง้ วิเคราะห์โอกาสและข้อจากัดหรือภัยคุกคามจากปจั จัยภายนอกที่มผี ลกระทบต่ อ
การดาเนินงานของ สวก. ประกอบกับรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ในรอบ 5 ปีแรก ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ (พ.ศ. 2547-2551)
3.1 การประเมิ นศักยภาพของ สวก.
การประเมินศักยภาพของ สวก. ได้วเิ คราะห์สภาวะแวดล้อมของ สวก. ทัง้ ด้านจุดแข็ง
และจุดอ่อนจากปจั จัยภายใน รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสและข้อจากัดหรือภัยคุกคามจากปจั จัย
ภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักงานฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 จุดแข็ง
(1) สวก.เป็ น องค์ ก รแห่ ง เดีย วของภาครัฐ ที่ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น วิจ ัย
การเกษตรการเกษตรเชิงพาณิชย์ในขณะทีห่ น่ วยงานอื่นซึ่งทาหน้าที่อย่างเดียวกัน มีนโยบายให้
ทุนสนับสนุนการวิจยั ในรูปแบบอื่นๆ ดังนัน้ จึงอาจนับได้ว่า สวก. จะเป็ นทางเลือกแรกของนักวิจยั
ทีม่ คี วามสนใจในการวิจยั เกษตรเชิงพาณิชย์
(2) ตามพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง้ ส านั ก งานพัฒ นาการวิจ ัย การเกษตร
(องค์ก ารมหาชน) พ.ศ. 2546 มาตรา 40 กาหนดให้มกี ารโอนเงินของกองทุนพัฒนาการวิจ ยั
การเกษตร ไปเป็ นของสานักงานฯ จึงทาให้สานักงานฯ มีเงินทุนพร้อมสาหรับสนับสนุ นงานวิจยั
โดยไม่ต้อ งรอการของบประมาณแผ่นดิน เป็ นรายปี ส่งผลให้นักวิจยั ที่มคี วามสนใจในการวิจยั
เกษตรเชิงพาณิชย์สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนได้ตลอดปี และทาให้สานักงานฯ
สามารถอนุมตั โิ ครงการขนาดใหญ่ทม่ี ผี ลกระทบในทางสูงและกว้างได้
(3) ความเป็นองค์การมหาชนของ สวก.ท าให้ส ามารถจัด ระบบกบริห าร
งานให้สามารถดาเนินการได้อย่างอิสระและคล่องตัว เอื้ออานวยต่อการใช้บุคลากรและทรัพยากร
ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้ ดังนัน้ เมื่อเทียบกับ หน่ วยงานราชการแล้ว
สานักงานฯ มีความยืดหยุ่นในการกาหนดระเบียบการให้ทุน สนับสนุ นการวิจยั ด้านการเกษตรเชิง
พาณิชย์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวได้มากกว่า
(4) นอกเหนือ จากการสนับ สนุ น ทุน วิจ ยั แก่ ผู้ว ิจยั จากหน่ ว ยงานราชการ
หน่ ว ยงานของรัฐ รัฐวิส าหกิจ และสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนแล้ว สานักงานฯ ยัง มี
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วัตถุประสงค์และกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์ชดั เจนในการให้การสนับสนุ นทุนวิจยั การเกษตรเชิง
พาณิชย์ แก่ภาคธุรกิจเอกชน และผูป้ ระกอบการด้านการเกษตร ตลอดจนการร่วมทุนกับนิตบิ ุคคล
อื่น
(5) จากการที่ สวก. เป็ น องค์ก ารมหาชน ซึ่ง มีฐ านะเสมือ นหน่ ว ยงาน
ราชการ ทาให้ดงึ ดูดความสนใจของนัก วิจยั ในภาคเอกชนต้องการให้ผลการศึกษาจากโครงการมี
การรับรองจากภาครัฐ มาขอรับการสนับสนุ นทุนวิจยั เนื่องจากในบางกรณี การรับรองผลจาก
หน่วยงานภาครัฐสามารถสร้างความเชื่อมันแก่
่ ผบู้ ริโภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้
3.1.2 จุดอ่อน
(1) เนื่องจาก สวก. ได้รบั การจัดตัง้ ขึ้น มาในปี พ .ศ. 2546 เมื่อ นับถึง ปี
ปจั จุบนั (พ.ศ. 2551) มีอายุ 5 ปี ถือได้ว่าเป็ นหน่ วยงานใหม่ ประกอบกับการทีส่ านักงานฯ ขาด
การประชาสัมพันธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ จึงทาให้นักวิจยั และภาคีทเ่ี กี่ยวข้องจานวนมากไม่รจู้ กั ชื่อของ
สานักงานฯ และไม่เข้าใจถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั การขอการสนับสนุนทุนวิจยั จาก สวก.
(2) สวก. พัฒนาการวิจยั การเกษตร เป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นทุนวิจยั และทุน
บุค ลากร จึงไม่ไ ด้มกี ารจ้างนัก วิจยั ประจ า สวก. และต้อ งพึ่ง พานักวิจยั จากหน่ ว ยงานของรัฐ
สถาบัน การศึก ษา และภาคเอกชนต่ างๆ ในการส่ งข้อ เสนอโครงการ ดังนัน้ ความสาเร็จหรือ
ล้มเหลวในการดาเนินงานตามภารกิจของ สวก. จึงขึน้ กับคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจยั ทีเ่ ข้า
มา และคุณภาพของคนทีต่ อ้ งการรับทุนพัฒนาบุคลากร ซึง่ เป็ นปจั จัยภายนอกที่ สวก. ไม่สามารถ
ควบคุมได้ทงั ้ หมด
(3) การบริหารจัดการภายในของสานักงานฯ โดยเฉพาะด้านการเงิน ยังอิง
กับระบบราชการค่อ นข้างมาก จึงทาให้ไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานและบางครัง้
ทาให้เกิดความยุง่ ยากโดยไม่จาเป็น
(4) สวก. มีเจ้าหน้ าที่จานวนน้ อ ยกว่าภารกิจที่จะต้อ งดาเนินการ และใน
บรรดาเจ้าหน้าทีท่ งั ้ หมด มีเจ้าหน้าที่ทม่ี ปี ระสบการณ์หรือผ่านการฝึกอบรมในการทางานในหน้าที่
ต่างๆ มาแล้วจานวนน้อย จึงทาให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานน้อยกว่าทีค่ วร
เป็น นอกจากนี้ สวก. ยังขาดบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านการมองภาพรวมของการตลาด
งานวิจยั การเกษตร และบุคลากรที่จะนาผลงานวิจยั ไปสู่เชิงพาณิชย์ เช่น เจ้าหน้าทีด่ า้ นการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
(5) ผลงานจากการวิจยั ในบางโครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จาก
สานัก งานฯ ไม่ส ามารถแสดงศัก ยภาพการนาไปใช้ประโยชน์ เ ชิงพาณิชย์ได้ อ ย่างชัดเจนตาม
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วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ในโครงการ ทาให้การปฏิบตั งิ านของสานักงานฯ ไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ในแต่ละปี
3.1.3 โอกาส
(1) ภาคเกษตรมีบทบาทที่สาคัญ ยิง่ ต่ อ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
เพราะเป็ นแหล่งสร้างรายได้และนาเข้าเงินตราจากต่างประเทศ เนื่องจากไทยเป็ นผู้ส่งออกสินค้า
เกษตรที่ส าคัญ ของโลก จากภาวะวิก ฤตและสถานการณ์ ด้านการเกษตรในตลาดโลก บ่งชี้ว่า
ประเทศไทยต้องการงานวิจยั ด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์จานวนมากและเร่งด่วน ทัง้ นี้ เพื่อสร้าง
โอกาสการขยายตัวของธุรกิจ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรของประเทศ เพิม่ รายได้ให้
เกษตรกร และเป็นการแสดงความรับผิดชอบในฐานะหนึ่งในประชาคมโลก
(2) ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกรรม แต่จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทีผ่ ่านมา คนส่วนใหญ่ในภาคเกษตรยังเป็ นผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย
และมีความแตกต่างของรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับภาคผลิตอื่นมาก ดังนัน้ แผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงได้เน้นการปรับปลีย่ นโครงสร้างการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต ตัง้ แต่ การผลิต การ
แปรรูป และการตลาด และให้ความสาคัญกับการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุนการ
ผลิต แผนฯดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของสานักงานฯ เนื่องจากเพื่อให้บรรลุถงึ เป้าหมายตาม
แผนฯ การวิจยั เกษตรเชิงพาณิชย์เป็ นเรื่องจาเป็ นและต้องได้รบั การสนับสนุ นให้เพิม่ มากขึน้ เพื่อ
นาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็ นตัวขับเคลื่อนการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรของประเทศ
(3) จากการสารวจผลงานวิจยั ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศไทย พบว่า ยังมีโครงการวิจยั จานวนมากที่มศี กั ยภาพเชิงพาณิชย์และมีโครงการที่
สามารถให้ทุนวิจยั เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจได้ ดังนัน้ สวก. จึงเป็ นช่องทางหลักของการ
ขอทุนวิจยั ของนักวิจยั เหล่านัน้ ได้
(4) สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งของประชาคมโลกระหว่างความ
ต้อ งการอาหารกับการส่ งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนจากภาคเกษตร ยังผลให้เ กิดโจทย์ว ิจยั
จานวนมากที่ต้อ งการค าตอบเพื่อ แก้ไ ขสถานการณ์ ด ัง กล่ า ว เช่ น ชนิ ด พัน ธุ์พืช พื้น ที่ ป ลูก ที่
เหมาะสม ผลิตภาพ การแปรรูปผลผลิต ฯลฯ นอกจากนี้ ความปลอดภัยด้านอาหาร และความ
ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ ยังเป็นเรือ่ งท้าทายและต้องการการวิจยั เชิงพาณิชย์อกี มาก
(5) ปจั จุบนั นี้ หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ให้ความสาคัญและตื่นตัว
กับการวิจยั และพัฒนา ว่าเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าคัญสาหรับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยังยื
่ น
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มีการจัดงบประมาณสนับสนุ นจากภาครัฐจานวนหนึ่ง แต่ยงั ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อจานวน
หัวข้อวิจยั เร่งด่วนและ/หรือเป็ นประโยชน์ แนวโน้มดังกล่าวสร้างโอกาสให้ สวก. ในการให้ทุน
สนับสนุนวิจยั แก่นกั วิจยั มากยิง่ ขึน้
3.1.4 อุปสรรค
(1) การวิจยั เชิงพาณิชย์ และการแสดงให้เห็นว่าผลงานวิจยั นัน้ ๆมีศกั ยภาพ
เชิงพาณิชย์ นับเป็นการวิจยั ทีย่ ากทีส่ ุดในบรรดาการวิจยั ทัง้ หมด จึงต้องการคณะนักวิจยั มืออาชีพ
ทีม่ ปี ระสบการณ์การวิจยั สูงและมีจรรยาบรรณในการวิจยั ซึง่ มีเป็นจานวนน้อยในประเทศไทย
(2) นักวิจยั บางคนมีความกังวลเกีย่ วกับเงือ่ นไขการคืนทุนของ สวก. และยัง
มีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเป็ นเจ้าของงานวิจยั และสิทธิประโยชน์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
ระหว่างทาโครงการหรือหลังจากโครงการนัน้ เสร็จสิน้ ทาให้ไม่ต้องการขอรับทุนวิจยั จากสานักงาน
ฯ และไปขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนอื่นๆ ซึง่ ไม่กาหนดให้มกี ารคืนทุนวิจยั
(3) นัก วิจยั ไทยส่ ว นใหญ่ ทาโครงการวิจ ัยตามความเคยชิน ขึ้นกับความ
สนใจส่วนบุคคลหรือองค์กรต้นสังกัด ไม่ได้ตระหนักถึงความต้อ งการทางการตลาดและการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจยั ตัง้ แต่เริม่ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั
(4) ปจั จุบนั แหล่งทุนวิจยั แหล่งอื่นๆทีอ่ ยู่ในตลาดของนักวิจยั นานกว่า กาลัง
มุ่งสนับสนุ นการวิจยั สู่เชิงพาณิชย์เช่นกัน เช่นเดียวกันกับการที่ขณะนี้นิสติ นักศึกษา บุคลากร
ภาครัฐและภาควิชาการมีแหล่งทุนศึกษาต่อทีเ่ ป็นทางเลือกจานวนมาก ถ้าเงื่อนไขทีไ่ ด้รบั เป็ นทีพ่ งึ
ประสงค์มากกว่า
(5) ผู้ส นใจศึก ษาต่ อ ด้า นการเกษตร ณ ต่ า งประเทศ มัก มีจุด อ่ อ นด้า น
ภาษาอังกฤษ ทาให้ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ซึง่ กาหนดให้ต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ
อันจะส่งผลต่อจานวนและคุณภาพของผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาของ สวก.
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3.2 การประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนิ นงานที่ ผ่านมาในรอบ 5 ปี แรก ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิ จยั การเกษตรเชิ งพาณิ ชย์ (พ.ศ. 2547-2551) โดย สถาบันวิ จยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ประเมินผลการบริหารจัดการและการ
ดาเนินงานของ สวก. ในรอบ 5 ปี (มีนาคม 2546 - กันยายน 2551) พบว่า สวก. ได้ดาเนินงาน
ตามกรอบพันธกิจหลัก 3 ประการทีไ่ ด้วางไว้ผ่านยุทธศาสตร์การวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ ซึง่ มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สวก. โดย สวก. ได้ให้ความสาคัญกับ
พันธกิจที่ 1 ด้านส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ มากที่สุด (72.38%)
รองลงมาคือ พันธกิจที่ 2 ด้านส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั การเกษตร
(27.05%) และพันธกิจที่ 3 ด้านส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจยั
การเกษตรเชิงพาณิชย์ (0.56%) ตามลาดับ สวก. ได้มุ่งให้การสนับสนุ นทุนวิจยั กับงานวิจยั ที่
พัฒนาจากองค์ความรูท้ ม่ี อี ยู่แล้วเป็ นสาคัญ เพื่อให้สามารถประยุกต์นาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้ในระยะสัน้
สถาบัน วิ จ ัย เพื่ อ การพัฒ นาประเทศไทย ประเมิน ว่ า สวก . มีก ารท างานที่ ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีพอสมควร ปญั หาของ สวก. เป็ นปญั หาเชิงระบบของกระบวนการ
ทางานซึ่งสามารถทาการแก้ไ ขและปรับปรุงได้ไม่ยากนัก ส่ ว นการดาเนินงานด้านการพัฒนา
องค์กร สวก. ควรกาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ สวก. ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เพื่อเป็นแนวทางหลัก
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ สวก.
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้เสนอแนะ ให้ สวก. พิจารณากาหนดบทบาท
และทิศทางการดาเนินงานของ สวก. ให้สอดคล้อ งกับบริบทของภาคเกษตรกรรมไทยและการ
ส่งเสริมงานวิจยั ด้านการเกษตร ดังนี้
1. ในด้านการส่งเสริมงานวิจยั เกษตรเชิงพาณิชย์นนั ้ สวก.ควรทาการศึกษาภาพรวม

ของภาคเกษตรไทยเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่ามีงานวิจยั การเกษตรด้านใดบ้างทีย่ งั ขาดหายไปใน
ระบบงานวิจยั ในภาคการเกษตรของไทย (search for research gap) ซึง่ หาก สวก. สามารถให้
การสนับสนุนงานวิจยั ในด้านทีข่ าดหายไปดังกล่าว จะทาให้ผลงานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ มีคุณประโยชน์ต่อ
ภาคเกษตรกรรมเป็ นอย่างยิง่ โดย สวก. ควรปรับการให้การสนับสนุ นงานวิจยั จากที่ปจั จุบนั เป็ น
แบบ ”โครงการต่อโครงการ” (project base research) มาเป็ นหน่ วยงานที่มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบต่อ
“ระบบงานวิจยั ในภาคการเกษตรไทย (program base research)” ทีใ่ ห้ความสาคัญกับภาพรวม
ของการศึกษาค้นคว้าในภาคเกษตรกรรมไทยเพื่อเติมเต็มช่องว่างของงานวิจยั ด้านการเกษตรทีม่ ี
อยู่
2. เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ องค์ ก รที่ม ีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบใน “ระบบงานวิจ ัย ในภาค

การเกษตรของไทย” สวก. ควรปรับเปลีย่ นการให้การสนับสนุ นโครงการวิจยั ในปจั จุบนั ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นการให้การสนับสนุ นแบบโครงการต่อโครงการ (project base research funding) มาเป็ นการ
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ให้การสนับสนุนโครงการวิจยั ตามแผนงานการให้การสนับสนุ นงานวิจยั (program base research
funding) ที่ สวก.ได้กาหนดขึน้ เพื่อเสริมช่องว่างขององค์ความรูท้ ข่ี าดหายไปในภาคการเกษตร
ไทย
3. ในส่วนของการพิจารณาผลตอบแทนของโครงการวิจยั สวก. ควรให้ความสาคัญ

กับผลตอบแทนรวมทีง่ านวิจยั ของ สวก. มีต่อสังคมไทยควบคู่ไปกับผลตอบแทนทางการเงินต่อ
สวก. เอง ดังนัน้ ในด้านการพิจารณาประเมินโครงการ สวก. ควรจะต้องมีการพิจารณาวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ ให้ครบทุกด้านตามหลักการใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
4. สวก. ควรให้การสนับสนุ นงานวิจยั ทัง้ ประเภทงานวิจยั เชิงประยุกต์ ทีน่ าไปสู่การ

จดสิทธิบตั รและการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ และงานวิจยั เชิงประยุกต์ทส่ี ร้างคุณประโยชน์ต่อภาค
การเกษตรไทยโดยรวม โดยสัดส่วนการให้ความสาคัญกับงานวิจยั ทัง้ สองประเภทนี้ขน้ึ อยู่กบั การ
พิจารณาถึงความเหมาะสมตามแผนงานวิจยั ที่ สวก. เป็นผูก้ าหนด
5. ส าหรับงานวิจยั เชิง ประยุก ต์ท่มี กั นาไปใช้ประโยชน์ เ ชิง พาณิชย์ไ ด้นั ้ น ในการ

กาหนดโจทย์วจิ ยั สวก. ควรปรับเปลี่ยนวิธกี ารดาเนินงานโดยควรเน้นการทางานร่วมกับผู้ใช้
ผลงานวิจยั หรือผูป้ ระกอบการในภาคเอกชนให้มากขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผใู้ ช้ผลงานวิจยั สามารถมีส่วน
ร่วมในการกาหนดโจทย์งานวิจยั ตัง้ แต่เริม่ โครงการ ซึง่ จะเป็ นการกาหนดโจทย์ในลักษณะยึดเอา
ความต้องการของตลาดเป็นทีต่ งั ้ (Market driven or demand driven)
6. เมื่อ พิจารณางานวิจยั ที่เ น้ นการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ซึ่งส่ว นใหญ่ จะเป็ นใน

ลักษณะของงานวิจยั เชิงประยุกต์นัน้ การประเมินความเป็ นไปได้ด้านการเงิน ซึ่งเป็ นประเด็นที่
สาคัญในการอนุ มตั โิ ครงการ สวก. ควรมีการพิจารณาโครงการในลักษณะประหนึ่งว่า สวก.เป็ นผู้
ถือหุ้น (Shareholder) ในการลงทุน ดังนัน้ ข้อ พิจารณาหลักคือ โครงการนัน้ ๆ สวก.จะได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนคุม้ ค่าหรือไม่ อย่างไร
7. ในด้านการสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร ซึ่งจะนามาสู่การสร้าง

ศักยภาพของนักวิจยั ด้านการเกษตรของไทยในระยะยาว (Capacity building) นัน้ สวก.ควรเปิด
ให้การสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรให้กว้างขึน้ โดยให้ผมู้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั ทุนการศึกษาจากสวก. มาจาก
หน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มากขึน้
8. ในส่วนของการพัฒนาภายใน สวก. ควรมีนักวิชาการด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์

ทีม่ คี วามสามารถสูงที่ปฏิบตั งิ านประจาด้วย เพื่อปฏิบตั งิ านควบคู่กบั ผู้ชานาญการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
หรืออนุ กรรมการจากภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ สวก. มีความเป็ นเอกภาพในการขับเคลื่อนงาน
วิชาการด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์
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9. ในส่ ว นของความมัน่ คงทางการเงิน ในระยะยาว สถาบัน วิจ ยั เพื่อ การพัฒ นา

ประเทศไทย เห็นว่า การที่ สวก. จะพึง่ พิงเฉพาะรายได้สุทธิจากการขายสิทธิบตั รของผลงานวิจยั
หรือจากการขายทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอื่น คงไม่เพียงพอทีจ่ ะสร้างความมันคงทางการเงิ
่
นในระยะ
ยาวได้ เนื่องจากผลตอบแทนทีพ่ งึ มีต่อหน่ วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุ นด้า นทุนวิจยั นัน้ มีไม่สูงนัก การ
ทีจ่ ะมีความมันคงด้
่ านการเงินในระยะยาวนัน้ ขึน้ อยู่กบั ผลงานของ สวก. เองว่าจะมีคุณค่าเพียงใด
ต่อภาคเกษตรกรรมไทย หาก สวก.สามารถปรับบทบาท ภาระหน้ าที่ ให้เ ป็ นองค์กรที่มคี วาม
รับผิดชอบด้าน “ระบบงานวิจยั ในภาคการเกษตรไทย” และดาเนินงานสนับสนุ นตามแผนงานวิจยั
(program base research) เพื่อเสริมช่องว่างขององค์ความรู้ (research gap) สวก. ก็จะสามารถ
สร้างคุณค่าต่อสังคมภาคการเกษตรโดยรวมได้อย่างกว้างขวาง และเมื่อเป็ นเช่นนี้ สวก. ก็สมควร
ได้ร บั การสนับสนุ นทางด้านการเงินจากงบประมาณแผ่ นดินของรัฐ อันจะนามาสู่ความมันคง
่
ทางการเงินของ สวก.ในทีส่ ุด
จากการประเมินผลการดาเนินงานสานักงานในรอบ 5 ปี (มีนาคม 2546–30 กันยายน
2551) โดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าสานักงานได้ดาเนินงานตาม
กรอบพันธกิจหลัก 3 ประการทีไ่ ด้วางไว้ผ่านยุทธศาสตร์การวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ฉบับที่ 1(
พ.ศ. 2547-2551) โดยสานักงานให้ความสาคัญกับพันธกิจที่ 1 ด้านส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั
การเกษตรเชิงพาณิชย์ มากทีส่ ุด รองลงมาคือ พันธกิจที่ 2 ด้านส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจยั การเกษตร และท้ายสุดคือ การดาเนินงานตามพันธกิ จที่ 3 ด้านส่งเสริมและ
สนับสนุ นการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดการสนับสนุ นทุนวิจยั ในแต่ละโครงการ พบว่าสานักงานมุ่งให้การสนับสนุ นทุนวิจยั กับ
งานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาจากองค์ความรูท้ ม่ี อี ยู่แล้วเป็ นสาคัญ เพื่อให้สามารถประยุกต์นาผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ เ ชิงพาณิชย์ไ ด้ใ นระยะสัน้ ซึ่งจากการเน้ นการให้การสนับสนุ นทุนวิจยั ที่ส ามารถให้
ผลตอบแทนสู่สานักงานในเชิงการเงินอาจจะเป็ นเรื่องยากสาหรับสานักงาน เนื่องจากการขาย
เทคโนโลยีใ นลัก ษณะนี้ค่ อ นข้างเป็ น ไปได้ย ากสาหรับประเทศไทย และจากการประเมินด้า น
ประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล และการพัฒ นาองค์ก รของส านักงาน ส านัก งานมีก ารทางานที่ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีพอสมควร ปญั หาของสานักงานส่วนใหญ่เป็ นปญั หาเชิงระบบของ
กระบวนการทางานและการขาดบุคลากรที่มปี ระสบการณ์และความชานาญด้านการเกษตรเชิง
พาณิชย์
ในยุทธศาสตร์การดาเนินงานของสานักงานในฉบับ ต่อไป จึงควรเน้นการดาเนินการ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์
ให้มากขึน้ เนื่องจากเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนางานวิจยั การให้การสนับสนุ นทุนวิจยั ควรเป็ น
ชุดโครงการมากกว่าเป็ นโครงการวิจยั เดีย่ วๆ และควรเป็ นชุดโครงการวิจยั ที่มกี ลุ่มเป้าหมายการ
ใช้เ ทคโนโลยีท่ชี ัด เจนซึ่ง กลุ่ มเป้า หมายอาจจะเป็ น เกษตรกรโดยรวมของประเทศก็ไ ด้ ไม่ ใ ช่
เพียงแต่กลุ่มผูใ้ ช้เฉพาะรายเท่านัน้ และในด้านผลตอบแทน สวก. สวก.ควรจะเน้นในด้านการใช้
ประโยชน์ จ ากทรัพ ยากรของประเทศสู ง สุ ด มากกว่ า การเน้ น ด้ า นการเงิน การพัฒ นาขีด
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ความสามารถนักวิจยั ด้านการเกษตรสานักงานควรจะให้การสนับสนุ นทุนศึกษาต่อหรือฝึ กอบรม
แก่บุคลากรนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดว้ ย สาหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของ
สวก. สานักงานควรเร่งเพิม่ ขีดความสามารถบุคลากรในองค์กรให้มคี วามชานาญในตาแหน่ งงาน
นัน้ ๆให้มากโดยเฉพาะนักวิชาการด้านเกษตรเชิงพาณิชย์ หรือ เพิม่ อัตรากาลังคนตามความ
จาเป็น
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4

วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
4.1 วิ สยั ทัศน์

เป็ นองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างระบบการวิจยั การเกษตรของประเทศให้เข้มแข็งและยังยื
่ น
นาผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4.2 พันธกิ จ
พันธกิจของสานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบการวิจยั การเกษตร มี 3 ประการ ดังนี้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั การเกษตร
(3) ส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั พัฒนา และเผยแพร่ขอ้ มูลและสารสนเทศด้านการ
วิจยั การเกษตร

5

เป้าประสงค์

เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การก้ า วไปสู่ ว ิส ัย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิจ ของส านั ก งานพัฒ นาการวิจ ัย
การเกษตร การดาเนินงานภายในระยะเวลา 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน สวก. ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2552-2554) จึงได้กาหนดเป้าประสงค์ไว้ดงั นี้
5.1

Agriculture Research Agency of Choice
เป็ นแหล่งทุนเป้าหมายทีส่ าคัญด้านการวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ของนักวิจยั จากทุก

ภาคส่วน
5.2

Research Portfolio Management

มีก ารบริห ารจัดการเพื่อ ให้ได้โครงการวิจยั ที่ต รงกับ พันธกิจ ทัง้ ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดบนฐานความรูแ้ ละนวัตกรรม ทีจ่ ะสามารถนาไปสร้างและ/
หรือ เพิ่ม มูล ค่ า ทางเศรษฐกิจ ให้ก ับ ภาคเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร รวมถึง การเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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5.3

Development of Research Workforce and Network Excellence

มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั การเกษตรในทุกภาคส่วน และสร้างเครือข่ายของ
นักวิจยั ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ต่อเนื่อง และเป็ นระบบ เป็ นศูนย์กลางข้อมูลด้านการวิจยั
การเกษตร เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็ นแรงขับเคลื่อนให้เกิด
งานวิจยั แบบบูรณาการของทุกภาคส่วนได้ ตลอดจนพร้อมให้การบริการแก่สาธารณชน
5.4

Assure Growth and Sustainability in Funding
มีความมันคงทางการเงิ
่
นเพื่อสามารถดาเนินงานให้บรรลุพนั ธกิจได้อย่างต่อเนื่องและ

ยังยื
่ น

6

ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน

เพื่อ ให้บรรลุ เ ป้าประสงค์ท่กี าหนดไว้ สวก. จึงได้นาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์หลัก 4
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อให้ได้โครงการวิจยั ทีต่ รงกับพันธกิจทัง้ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
(2) ยุทธศาสตร์ก ารเพิ่มศัก ยภาพและความเข้มแข็งของบุ ค ลากรวิจยั / องค์กรในภาค
เกษตร
(3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการให้เกิดความมันคงทางการเงิ
่
น
(4) ยุ ท ธศาสตร์ก ารยกระดับ ระบบการบริห ารจัด การคุ ณ ภาพในการให้ บ ริก ารของ
สานักงานฯ
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
6.1 ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการเพื่ อให้ ได้ โครงการวิ จยั ที่ ตรงกับพันธกิ จทัง้ ใน
เชิ งปริ มาณและคุณภาพ
สวก. จะบริหารจัดการและให้การสนับสนุ นโครงการวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเพิม่ ผลิต
ภาพของผลผลิตทางการเกษตร โดยต้นทุนการผลิตลดลง และ/หรือประสิทธิภาพการผลิตสูงขึน้
และโครงการวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ งกับการสร้างมูล ค่ า และเพิ่มมูล ค่ า ทางเศรษฐกิจของผลผลิต ทาง
การเกษตร โดยราคาผลผลิต /ผลิต ภัณ ฑ์ต่ อ หน่ ว ยสูง ขึ้น และ/หรือ รายได้ข องเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการเกษตรเพิม่ ขึน้ ตลอดจนโครงการวิจยั เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันสินค้า
เกษตร
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ทัง้ นี้ หัวข้อของการวิจยั ทีส่ านักงานฯ จะให้การสนับสนุน ประกอบด้วย
(1) การวิ จยั ด้านการเพิ่ มผลิ ตภาพ (Productivity) แบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ ดังนี้
(1.1) การวิ จยั และพัฒนาระบบจัดการการเกษตร โดยมุ่งเน้นงานวิจยั ทีช่ ่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ/การบริหารผลผลิตการเกษตร
(1.2) การวิ จยั และพัฒ นาเทคโนโลยี การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ตทาง
การเกษตรที่ เหมาะสม โดยมุ่งเน้นงานวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยการวิจยั และ
พัฒนาพันธุ์ด/ี พันธุ์ใหม่ ทัง้ พืช ปศุสตั ว์ ประมง การอารักขา และงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
เครือ่ งจักรกลการเกษตรแทนทีแ่ รงงาน
(1.3) การวิ จ ัย และพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทรัพ ยากรเพื่ อ การผลิ ต
เทคโนโลยี ด้านปั จจัยการผลิ ตเพื่ อลด/ทดแทนสารเคมี โดยมุ่งเน้ นงานวิจยั และพัฒนาที่
เกี่ยวกับการปรับปรุงบารุงดิน ระบบการจัดการน้ า /การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจยั และ
ั่
พัฒนาเกี่ยวกับป่าชายเลนและชายฝงทะเล
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างสมดุลและยังยื
่ น
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ สารสกัดจากธรรมชาติ การ
คิดค้นและการใช้ประโยชน์จากจุลนิ ทรีย/์ ชีวนิ ทรีย์ ฯลฯ เพื่อลดและ/หรือทดแทนการใช้สารเคมีใน
กระบวนการผลิตทางการเกษตร
(1.4) การวิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตร โดยมุ่งเน้ น
งานวิจ ยั และพัฒ นาเทคโนโลยีชีว ภาพและนาโนเทคโนโลยี ด้า นพืช ปศุ ส ัต ว์ และประมง ที่
ก่อ ให้เ กิดผลิต ภาพการผลิต ที่สูงขึ้น มีค วามปลอดภัยทางชีว ภาพ (Bio-Safety) และมีความ
หลากหลายของชนิดและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากขึน้
(2) การวิ จยั ด้ านการสร้ างมูลค่ า (Value Creation) และเพิ่ มมูลค่ า (Value
Added) แบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ ดังนี้
(2.1) การวิ จยั และพัฒนาระบบการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว โดย
มุ่งเน้ นงานวิจยั ที่ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดี โดยวิจยั และพัฒนาวิธกี ารเก็บเกี่ยว
วิธกี ารหลังการเก็บเกี่ยว การคัดเกรด การขนส่ง และการเก็บรักษาที่ดี เพื่อลดความเสียหายและ
สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ รวมทัง้ ยังสามารถทาให้ผลิตผลมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้
(2.2) การวิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยี การแปรรูปสิ นค้ าเกษตร ผลิ ตภัณฑ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทม่ี ศี กั ยภาพในการสร้าง
มูล ค่ าเพิ่มตลอดห่ ว งโซ่ส ินค้าเกษตรและอาหาร (อุ ต สาหกรรมต้นน้ า - อุ ต สาหกรรมกลางน้ า อุตสาหกรรมปลายน้ า) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย และรูปแบบของการใช้
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ประโยชน์ เพิม่ มากขึ้น รวมทัง้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภณ
ั ฑ์ท่มี คี ุ ณภาพ และมีรูปลักษณ์ ท่ี
ดึงดูดผูบ้ ริโภค
(2.3) การวิ จ ยั และพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จากวัส ดุเ หลื อ ใช้
การเกษตร โดยส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการนาเศษเหลือหรือวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาทาให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Zero Waste) การแปรรูป
เป็นพลังงาน (Biomass, Biogas)
(2.4) การวิ จ ัย และพัฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพัน ธุ ก รรมและความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ โดยส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น งานวิจ ัย และพัฒ นาที่ใ ช้ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่าเพิม่ ทัง้ ด้านพืช ปศุสตั ว์
ประมง รวมทัง้ จุลนิ ทรีย์/ชีวนิ ทรีย์ และสาหร่ าย ฯลฯ รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิจยั และ
พัฒนาทีน่ าไปสู่การอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดความยังยื
่ น
(3) การวิ จยั ด้านการเพิ่ มขีดความสามารถการแข่งขันสิ นค้าเกษตร
สวก. จะให้ก ารสนับสนุ นโครงการที่เ กี่ยวข้อ งกับสนับสนุ นการส่ งออกสินค้ า
เกษตรและอาหารทัง้ ในปริมาณ มูลค่า และส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิม่ ขึ้นรวมทัง้ ทดแทนการ
นาเข้าทัง้ ในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยเน้นงานวิจยั และพัฒนาตลาดการเกษตร ได้แก่ การพัฒนา
ระบบการส่ งเสริมสินค้าและส่งบารุง (Logistic) การพัฒนาและการจัดการตราสินค้า (Brand
Management) การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภค
สินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพและสร้างมูลค่าสูงในตลาดทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
6.2 ยุทธศาสตร์การเพิ่ มศักยภาพและความเข้มแข็งของบุคลากรวิ จยั / องค์กรใน
ภาคเกษตร
สวก. จะให้การสนับสนุ นเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะของบุคลากรในภาค
เกษตร ทัง้ บุค ลากรภาครัฐ เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการในระดับวิส าหกิจชุมชน โดย
ส่งเสริมและสนับสนุ นการฝึ กอบรม การเพิม่ ทักษะ ความรูข้ องนักวิจยั ด้านการเกษตร รวมทัง้ การ
ให้ทุนการศึก ษาระดับปริญ ญาตรี-โท-เอก ปริญ ญาโท-เอก และปริญ ญาเอกในสาขาที่มคี วาม
จาเป็ นและขาดแคลน สร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและ
เกษตรกรสู่สากล โดยผ่านการวิจยั /พัฒนา การเรียนรูร้ ่วมกัน การร่วมทุน และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ี
จาเป็น รวมทัง้ ฝึกอบรมหลักการบริหารจัดการทีด่ แี ก่ผปู้ ระกอบการและเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่
มีศกั ยภาพและความพร้อมในการผลิตเชิงธุรกิจเพื่อนาไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ในระดับสากล
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6.3 ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการให้เกิ ดความมันคงทางการเงิ
่
น
สวก. จะจัดวางโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการผลงานวิจยั เชิงพาณิชย์อย่างครบ
วงจร โดยให้ความสาคัญกับการจัดการทรัพย์สนิ ทางปญั ญา การวางแผนการตลาดและถ่ายทอด
เทคโนโลยีท่ไี ด้จากงานวิจยั ร่วมกับนักวิจยั การขายเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยั
อย่างมีประสิทธิภาพ การขยายผลโครงการสู่เชิงพาณิชย์โดยการร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื่น ตลอดจน
นาผลงานวิจยั สู่การใช้ประโยชน์ อย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ สวก. จะวางแผนการเงิน
(Financial Plan) ในรอบยุทธศาสตร์ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการเงินของ สวก.
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคานึงถึงสมดุลระหว่างพันธกิจและความยังยื
่ น
6.4 ยุทธศาสตร์การยกระดับระบบการบริ หารจัดการคุณภาพในการให้ บริ การของ
สานักงานฯ
เพื่อยกระดับการให้บริการสนับสนุ นการทาวิจยั เกษตรเชิงพาณิชย์ และสร้างความ
พร้อมให้กบั บุคลากรในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ สวก. จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพในการให้บริการของ สวก. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมเป็ นผูใ้ ห้บริการแก่นักวิจยั คัด
สรรบุค ลากรที่มคี วามรู้ค วามสามารถเข้า ทางาน ส่ งเสริม และสนับสนุ น การเพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเพิม่ ทักษะตามความเหมาะสมกับตาแหน่ งงาน ปรับปรุงระเบียบ
การบริหารจัดการให้เ กิดความคล่อ งตัว ลดความซ้าซ้อนและลดขัน้ ตอนที่เป็ นอุปสรรคต่อ การ
บริห ารโครงการให้เ กิดประสิทธิผ ลและประสิท ธิภาพ จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานของ สวก. และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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อย่างไรก็ต าม สวก. จะดาเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุ เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานสานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2554) ได้นัน้ ยังมีความท้า
ทายหลัก (Key Strategic Challenges) 5 ประการ สวก. ต้องพิจารณาแก้ไข ได้แก่
(1) การสร้างชื่อเสียงของ สวก. ให้เป็ นที่รจู้ กั และเชื่อถือ ของนักวิจยั และภาคีท่เี กี่ยวข้อง
การทาให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และผูป้ ระกอบการ มีความเชื่อถือและต้องการมาซือ้
เทคโนโลยีอนั เป็นผลผลิตของโครงการวิจยั ของ สวก. หรือเข้าร่วมทุนกับ สวก. ตลอดจนมีความไว้
เนื้อเชื่อใจในการบริหารงานแบบมืออาชีพ โปร่งใส และเป็นธรรม
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(2) การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจยั ด้านการเกษตรที่เป็ นมืออาชีพ และมีความสามารถ มา
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจยั จาก สวก. มากขึน้ และขอรับการสนับสนุ นทุนจาก สวก. อย่างต่อเนื่อง
เมือ่ ต้องการวิจยั ในหัวข้อใหม่ๆ
(3) หัวข้อวิจยั หรือโจทย์วจิ ยั ที่ สวก. ให้การสนับสนุ นทุน ต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้และตลาด (market driven) ตลอดจนสอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขันและทิศทาง
ในการพัฒนาของประเทศ
(4) โครงการวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุ นต้องมีความเป็ นไปได้สูงในความสาเร็จเชิงพาณิชย์
อันจะนามาซึง่ การคืนทุนให้แก่ สวก. และก่อให้เกิดความยังยื
่ นของแหล่งทุน
(5) การทาให้ สวก. เป็ นแหล่งทุนการศึกษาที่นักวิจยั นักเรียน นิสติ นักศึกษา รู้จกั และ
ต้องการมาขอสนับสนุ นทุนการศึกษา และมีการให้ทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั อย่างถูกทาง
ตรงความต้องการของประเทศ (need oriented) เพื่อช่วยบรรเทาปญั หาความขาดแคลนนักวิจยั ใน
สาขานัน้ ๆได้
ดังนัน้ ปจั จัยสาคัญสู่ความสาเร็จในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ จึงมีดงั นี้
(1) โจทย์ว ิจยั ต้อ งถู ก ต้อ ง ทันสมัย ทันสถานการณ์ กับธุ รกิจการเกษตรในประเทศและ
ตลาดโลก
(2) นักวิจยั ทีม่ คี วามสามารถด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนจาก สวก. อย่างต่อเนื่อง
(3) การนาผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ น สู่การใช้ประโยชน์อย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย และ
สามารถสร้างสิทธิประโยชน์กลับสู่สานักงานฯ
(4) การทีม่ นี กั เรียน นักศึกษา และข้าราชการทีม่ คี วามสามารถมาขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
ในจานวนทีม่ ากพอ

8

กลยุทธ์/แนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนยุทธศาตร์การดาเนินงาน สวก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2554) ได้กาหนดเป็ น
กลยุทธ์หรือแนวทางการขับเคลื่อน 18 แนวทาง ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ก ารบริ ห ารจัด การเพื่ อ ให้ ไ ด้ โ ครงการวิ จ ยั ที่ ตรงกับพันธกิ จ ทัง้ ในเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ ประกอบด้วยกลยุทธ์/แนวทางขับเคลื่อน 7 แนวทาง (ข้อ 8.1-8.7) ได้แก่
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8.1 การกาหนดกรอบของการสนับสนุนทุนวิ จยั
กาหนดกรอบของการให้การสนับสนุ นทุนวิจยั ในสาขาต่างๆ ของภาคเกษตร โดย
ประมวลจากนโยบายหลักจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการ
บริหาร และจาแนกตามประเภทของสินค้าหลัก (Key commodities) พิจารณาตามความลึกและ
กว้างของกลุ่มงานวิจยั และบูรณาการตัง้ แต่ ต้นน้ า (Upstream) ซึง่ เป็ นการทาการเกษตรในพืน้ ที่
จนถึงปลายน้ า (Downstream) ซึ่งเป็ นการต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนกาหนดสัดส่วน
ของการสนับสนุ น ทุนวิจยั แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เพื่อ ให้สามารถให้การสนับสนุ นทุนแก่
โครงการวิจยั ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม (Agro-socio impact) และอาจกาหนดเป็ นกรอบ
การให้ทุนสนับสนุนวิจยั เป็นรายปี
8.2 การแสวงหาโจทย์วิจยั ร่วมกับทุกภาคส่วน
ทาการแสวงหาโจทย์วจิ ยั ร่วมกับทุกภาคส่วน ที่ตรงกับเป้าประสงค์ของสานักงานฯ
จากการประมวลวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อเสนอแนะ และการระดมคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เช่น กลุ่ม
นัก วิจยั เกษตรกร นัก วิชาการ มีก ารจัดประชุมร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการในระดับ
วิสาหกิจชุมชน รวมถึงทาการสารวจตลาด (Niche survey) เพื่อหาโจทย์งานวิจยั ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด และโอกาสการขยายตัวของธุรกิจเกษตรของไทยไปยังตลาดโลก
8.3 การกลันกรองข้
่
อเสนอโครงการวิ จยั ให้ตรงกับกรอบการสนับสนุนทุนวิ จยั
มีกระบวนการกลันกรองข้
่
อเสนอโครงการวิจยั ให้ตรงกับกรอบการสนับสนุ นทุนวิจยั
ที่ก าหนดขึ้นในแต่ ล ะปี ทัง้ นี้เ พื่อ ให้ไ ด้มาซึ่งโครงการวิจ ยั ที่ม ีคุ ณ ค่ าด้านวิชาการและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ตรงตามเป้าประสงค์ของสานักงานฯ
8.4 การสร้างเครือข่ายพันธมิ ตรเชิ งยุทธศาสตร์
โดยเร่งทาบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) และบันทึก
ข้อตกลง (Memorandum of Agreement: MoA) ร่วมกับสถาบันวิจยั สถาบันการศึกษาต่างๆ และ
ภาคธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ดาเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อต่อยอดงานวิจยั การเกษตรทีม่ ี
ศักยภาพเชิงพาณิชย์
ตลอดจนรัก ษาความสัม พัน ธ์ แ ละด าเนิ น กิจ กรรมร่ ว มกับ เครือ ข่ า ย
(networking) นักวิจยั และผูป้ ระกอบการทีร่ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวก. ( after-sale
service)
8.5 การสร้างระบบจูงใจนักวิ จยั มืออาชีพเพื่อให้ขอรับทุนสนับสนุนการวิ จยั
โดยการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่นักวิจยั มืออาชีพ การให้รางวัลพิเศษ
หรือ กิต ติก รรมประกาศแก่ นัก วิจยั ที่ไ ด้ส ร้างผลการวิจยั มากกว่ า ที่ก าหนดไว้ใ นเป้ าหมายของ
โครงการ
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8.6 การสร้างความร่วมือกับองค์กรต่ างประเทศ ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิ จยั ที่
เป็ นความร่วมมือกับต่างประเทศ
โดยสนับสุนนให้นักวิชาการ สถาบันการศึกษา รวมทัง้ หน่ ว ยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทาโครงการวิจยั ร่วมกันกับองค์กรในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดย
เน้นสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจและสามารถผลิตเพื่อสนองตลาดภายในประเทศหรือทดแทน
การนาเข้าจากต่างประเทศ
8.7 การพัฒนาระบบการตรวจติ ดตามประเมิ นผลโครงการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สร้างระบบการตรวจติด ตามและประเมินผลโครงการวิจยั ที่ม ีป ระสิทธิภาพอย่า ง
สม่าเสมอ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิจยั นัน้ เพื่อรักษากรอบของโครงการวิจยั
และให้ค าปรึก ษาแนะน าการด าเนิ น โครงการวิจ ยั ในขัน้ ต่ อ ไป เพื่อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อันจะทาให้ สามารถนาผลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์และสร้างสิทธิประโยชน์เพิม่ พูนตามเป้าประสงค์ของ สวก.ได้
ยุท ธศาสตร์การเพิ่ มศักยภาพและความเข้ มแข็ง ของบุค ลากรวิ จยั /องค์กรในภาค
เกษตร ประกอบด้วยกลยุทธ์/แนวทางขับเคลื่อน 2 แนวทาง (ข้อ 8.8-8.9) ได้แก่
8.8 การพัฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรวิ จัย ของหน่ วยงานภาครัฐ ด้ า นการวิ จั ย
การเกษตร
ทาการประเมินความต้องการหรือความขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจยั การเกษตรใน
สาขาต่างๆ เพื่อกาหนดกรอบการให้ทุนพัฒนาบุคลากร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจยั ของ
หน่ วยงานภาครัฐด้านการวิจยั การเกษตรโดยส่งเสริมและสนับสนุ นการฝึ กอบรม การเรียนรู้ การ
เพิม่ ทักษะ ความรู้ของนักวิจยั ด้านการเกษตร รวมทัง้ การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
และปริญญาเอกในสาขาทีม่ คี วามจาเป็ นและขาดแคลน ตลอดจนการให้ทุนหลังปริญญาเอก (Post
Doctoral Training) และทุนผูช้ ่วยนักวิจยั (Research Assistantship) เพื่อต่อยอดงานวิจยั รวมถึง
การจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะการเตรียมผลงานตีพมิ พ์ในวารสารต่างประเทศ
8.9 การสร้ า งความเข้ ม แข็ง และยกระดับ ขี ด ความสามารถด้ า นการวิ จ ัย ของ
ผูป้ ระกอบการ
ผ่ านการวิจยั /พัฒนา และการเรียนรู้ร่ว มกัน การร่ว มทุน และเครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ ท่ี
จาเป็ น เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะ/การเพิม่ ขีดความสามารถ รวมทัง้ จัดหลักสูตรอบรมหลักการ
บริห ารจัดการโครงการวิจยั การบริห ารจัดการธุ รกิจร่ว มทุน แก่ ผู้ประกอบการและเกษตรกร/
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วิส าหกิจชุมชนที่มศี ัก ยภาพและความพร้อ มในการผลิต เชิงธุ รกิจเพื่อ น าไปสู่ การขยายผลเชิง
พาณิชย์ในระดับประเทศและระดับสากล
ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการให้ เกิ ดความมันคงทางการเงิ
่
น ประกอบด้วยกลยุทธ์/
แนวทางขับเคลื่อน 3 แนวทาง (ข้อ 8.10-8.12) ได้แก่
8.10 การวางโครงสร้างพื้นฐานและการบริ หารจัดการผลงานวิ จยั เชิ งพาณิ ชย์อย่าง
ครบวงจร
โดยให้ความสาคัญกับการจัดการทรัพย์ส ินทางปญั ญา การวางแผนการตลาดและ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยีท่ไี ด้จ ากงานวิจยั ร่ว มกับ นักวิจยั การขายเทคโนโลยี การประชาสัม พัน ธ์
ผลงานวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ การทา e-commerce การจัดกิจกรรมนัดพบระหว่างผู้ซ้อื และ
ผู้ขายให้มโี อกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันทาธุรกิจ จากงานวิจยั การขยายผลโครงการสู่เชิง
พาณิชย์โดยการร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น รวมถึง การสร้างหน่ วยธุรกิจทดลอง หรือ หน่ วยธุรกิจ
ต้นแบบ (Business model) และหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยีส่กู ารผลิตเชิงพาณิชย์ (Incubator Unit)
8.11 การนาผลงานวิ จยั สู่การใช้ประโยชน์ อย่างถูกกลุ่มเป้ าหมาย
จาแนกกลุ่ ม เป้ า หมายที่จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ากผลผลิต ของโครงการวิจยั ที่ไ ด้ร บั การ
สนับสนุนทุนวิจยั เพื่อทีส่ านักงานฯ จะได้สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย
8.12 การวางแผนและบริ หารจัดการการเงิ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคานึ งถึงสมดุล
ระหว่างพันธกิ จและความยังยื
่ น
ทาการวางแผนการเงิน (Financial Plan) ในรอบยุทธศาสตร์เพื่อประเมินความมันคง
่
ด้านการเงิน (Financial security) ของ สวก. จัดทานโยบายบัญชีดา้ นการจัดการสินทรัพย์ การตี
ค่ามูลค่าทรัพย์สนิ ทางปญั ญา การบริหารผลประโยชน์ทง่ี อกเงยจากเงินงบประมาณ และนามาเป็ น
แนวทางในการบริหารจัดการการเงินของสานักงานฯ ให้เ กิดประสิทธิภาพสูงสุ ด โดยค านึงถึง
สมดุลระหว่างพันธกิจและความยังยื
่ น
ยุ ท ธศาสตร์ก ารยกระดับ ระบบการบริ ห ารจัด การคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารของ
สานักงานฯ ประกอบด้วยกลยุทธ์/แนวทางขับเคลื่อน 6 แนวทาง (ข้อ 8.13-8.18) ได้แก่
8.13 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมให้บริ การแก่นักวิ จยั
โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามพร้อมในการให้บริการ (Service minded) ให้คาชีแ้ นะ
หรือ เป็ นที่ปรึกษาแก่นักวิจยั ที่ต้องการขอทุนวิจยั ทาให้นักวิจยั ได้รบั ความประทับใจในการ
ให้บริการ ซึง่ ส่งผลให้สานักงานฯเป็นทีเ่ ชื่อถือ และเป็นทีพ่ ง่ึ ของนักวิจยั พัฒนาระบบพีเ่ ลีย้ งในการ
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จัดทาข้อเสนอโครงการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ จากผลการวิจยั รวมทัง้ นาเสนอวิธกี ารเขียน
ข้อ เสนอโครงการ การวิเ คราะห์โครงการเชิงธุ รกิจ การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ และ
งบประมาณ
8.14 การสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กรให้ เป็ นที่ ร้จู กั ในวงกว้าง และการสร้างความ
เข้าใจกับนักวิ จยั ในบทบาทของ สวก.
มีการสร้างภาพลัก ษณ์ขององค์กรให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง เพื่อ ให้เ ป็ นที่รู้จกั ในหมู่
นักวิจยั และสร้างความเชื่อมันกั
่ บผูท้ เ่ี กี่ยวข้องในผลงานวิจยั ที่ได้รบั ทุนจาก สวก.โดยผ่านการจัด
ประชุมวิชาการประจาปี การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยั อย่างเหมาะสม เป็ นระยะ การสร้างความ
เข้าใจกับนักวิจยั ในบทบาทของ สวก. โดยผ่านการจัดงานสัมมนาสัญจรร่วมกับสถาบันการศึกษา
ในภูมภิ าคต่างๆ การจัดประชุมเพื่อพบนักวิจยั ของสถาบันวิจยั และหน่ วยงานราชการ ตลอดจน
องค์กรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
8.15 การสร้างหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิ บตั ิ ที่เอื้ อต่ อการดาเนิ นงานตามพันธกิ จ
ของสานักงานฯ
ปรับปรุงระเบียบการบริหารจัดการให้เ กิดความคล่ อ งตัว ลดความซ้าซ้อนและลด
ขัน้ ตอนทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จัดทานโยบาย
บริหารความเสี่ยงในการดาเนินงานของสานักงานฯ ทาการทบทวนนโยบายการให้ทุนและการ
ชดใช้ทุนของ สวก.
8.16 การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้น
ตามมาตรฐานสากล โดยคานึ งถึงต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิ ต
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ สวก. ให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 โดยคานึงถึง ธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริหาร กฎระเบียบและโครงสร้างขององค์กร การปรับปรุงระบบสารสนเทศ การ
ติดตามและตรวจสอบงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การจัดทาต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต
และการพัฒนาปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนโดยคงไว้ซง่ึ ประสิทธิภาพและคุณภาพ
8.17 การเพิ่ มขี ดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อพร้อมให้ บริ การและจัดการโครงการ
วิ จยั
สร้างความพร้อมของบุคลากรทุกระดับเพื่อพร้อมให้บริการและจัดการโครงการวิจยั
โดยการคัดสรรบุค ลากรที่มคี วามรู้ความสามารถเข้าทางาน ส่ งเสริมและสนับสนุ นการเพิม่ ขีด
สมรรถนะบุคลากร และรักษาคนเก่งและดีให้อยู่กบั องค์กร กาหนดให้มกี ารประเมินขีดสมรรถนะ
ทุก ต าแหน่ งงาน และนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ใ นการวางแผนพัฒนาบุค ลากรและแผนการ
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ฝึกอบรม สนับสนุ นให้บุคลากรของ สวก. ได้รบั การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพิม่ ทักษะตามความ
เหมาะสมกับตาแหน่ งงาน สนับสนุ นให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนการขยายพืน้ ทีท่ างานของ สวก. เพื่อรองรับการให้บริการ
8.18 การสร้างระบบการบริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ เป็ นประโยชน์ โดยตรง
ต่อการวิ จยั การเกษตร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์แ ละสารสนเทศให้เป็ นมาตรฐาน สามารถรองรับการทางานทัวไปของ
่
สวก. และ
ให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่ผทู้ ส่ี นใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักวิจยั การจัดทาฐานข้อมูลงานวิจยั
ให้เ ป็ นระบบและปรับ ให้ทนั สมัยอยู่เ สมอ ความร่ว มมือ กับหน่ ว ยงานการวิจ ยั ในการเชื่อ มโยง
ฐานข้อมูลกับหน่ วยงานของรัฐ และสถาบันวิจยั อื่นๆ เพื่อ เป็ นศูนย์กลางของการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั การเกษตร (รายละเอียดตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2552-2554))
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การทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

สวก. ได้ทาการวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กับเป้าหมายการ
ปฏิบตั งิ านตามคารับรองการปฏิบตั งิ านของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
ตามตัวชีว้ ดั ใน 4 มิติ ด้วยวิธ ี Balanced Scorecard ดังนี้
มิตทิ ่ี 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน
มียุ ท ธศาสตร์แ ละกลยุท ธ์ร องรับ เพื่อ แสดงถึง ประสิท ธิผ ลของการปฏิบ ัติง าน ได้แ ก่
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ เพื่อดาเนินการให้ได้ตามเป้าประสงค์ 2 ข้อ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ เพื่อดาเนินการให้ได้ตามเป้าประสงค์ 1 ข้อ และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ เพื่อดาเนินการให้ได้ตามเป้าประสงค์ 2 ข้อ
มิตทิ ่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
จากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แล้วเกิดเป็นประสิทธิผลตามมติท่ี 1 คาดว่า
คุณภาพการให้บริการของ สวก. จะเพิม่ ขึน้ ดังนี้
1) ผูร้ บั บริการจะมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ สวก. มากขึน้
2) เกิดความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เครือข่ายองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องและเกิดความร่วมมือมากขึน้
3) มีการให้บริการด้านสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพและมีฐานข้อมู ลให้สบื ค้น (จากการ
ดาเนินตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4)
4) สวก. มีภาพลักษณ์ทด่ี แี ละมีการประชาสัมพันธ์ทด่ี ี เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง
มิตทิ ่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน สวก. จะมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ ตามมาตรฐานสากล (ยุทธศาสตร์ท่ี 4) โดยคานึงถึงต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ธรรมาภิบาลและการกากับกิจการทีด่ ี และความรับผิดชอบต่อสังคม
มิตทิ ่ี 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร
สวก. จะดาเนินการในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ได้แก่ การยกระดับระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพในการให้บริการของ สวก. โดยแบ่งเป็ น 5 กลยุทธ์ คือ (1) การเพิม่ ขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรเพื่อพร้อมให้บริการและจัดการโครงการวิจยั (2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีพ่ ร้อม
ให้บริการแก่นักวิจยั (3) การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็ นที่รจู้ ักในวงกว้าง และการสร้าง
ความเข้าใจกับนักวิจยั ในบทบาทของ สวก. (4) การสร้างหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี อื้อต่อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของ สวก. และ (5) การสร้างระบบการบริการด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เป็ นประโยชน์ โดยตรงต่ อ การวิจยั การเกษตร ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เ กิดคุ ณภาพของการ
ให้บริการตามมิตทิ ่ี 2 ด้วย
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Strategy Map ของสานักงานพัฒนาการวิ จยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็น
ยุทธ
ศาสตร์

ประ
สิทธิผล

1 การบริหารจัดการเพื่อให้ได้โครงการวิจยั ที่

2 การเพิม่ ศักยภาพและความเข้มแข็งของ

3 การบริหารจัดการ

ตรงกับพันธกิจทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

บุคลากรวิจยั /องค์กรในภาคเกษตร

ให้เกิดความมันคงทางการเงิ
่
น

เป็ นแหล่งทุนเป้าหมายทีส่ าคัญด้าน
การวิจยั การ เกษตร
เชิงพาณิชย์ของนักวิจยั จากทุกภาคส่วน

มีการเพิม่
ปริมาณ
โครงการวิจยั
เกษตร เพือ่
การใช้
ประโยชน์เชิง

พาณิชย์

การกาหนด
กรอบของการ
สนับสนุนทุน
วิจยั

การสร้าง
ระบบจูงใจ
นักวิจยั มือ
อาชีพ

การพัฒนา
ระบบการตรวจ
ติดตาม
ประเมินผล

คุณ
ภ า พ
การให้
บริการ
ประ
สิ ท ธิ
ภ า พ
ของการ
ปฏิบตั ิ
งาน

พั ฒ น า
องค์กร

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิจยั ของ
หน่วยงานภาครัฐ
ด้านการวิจยั
การเกษตร

การแสวงหา
โจทย์วจิ ยั
ร่วมกับทุก
ภาคส่วน

การสร้าง
เครือข่าย
พันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์

การ
กลั ่นกรอง
ข้อเสนอ
โครงการ
วิจยั

บริหารจัดการ
สิทธิประโยชน์
จากผลงานวิจยั
เต็มรูปแบบ

มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
การเกษตรในทุกภาคส่วน และสร้าง
เครือข่ายของนักวิจยั ด้านการเกษตร
อย่างครบวงจร

การสร้างความ
เข้มแข็งและยกระดับ
ขีดความสามารถ
ด้านการวิจยั ของ
ผูป้ ระกอบการ

การนา
ผลงานวิจยั สู่
การใช้
ประโยชน์
อย่างถูกกลุม่
เป้าหมาย

การสร้าง
ความ
ร่วมมือกับ
องค์กรตปท
สนับสนุน
งานวิจยั ที่
เป็นความ
ร่วมมือกับ
ตปท.

ผูร้ บั บริการมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานของสวก.

การให้บริการด้าน
สารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีฐานข้อมูลให้สบื ค้น

การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นตามมาตรฐานสากล โดยคานึ งถึงต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิ ต

การวางนโยบาย

การเพิม่ ขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อ
พร้อม
ให้บริการ

การสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรทีพ่ ร้อม
ให้บริการแก่
นักวิจยั

การวาง
โครงสร้าง
พืน้ ฐานและการ
บริหารจัดการ
ผลงานวิจยั เชิง
พาณิชย์อย่าง
ครบวงจร

การวางแผนและ
บริหารจัดการ
การเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพโดย
คานึงถึงสมดุล
ระหว่างพันธกิจ
และความยังยื
่ น

การมีความสัมพันธ์ทด่ี ี
กับเครือข่ายและเกิด
ความร่วมมือมากขึน้

การทา
แผนปฏิบตั งิ าน
(PLAN)

มีความมันคง
่
ทางการเงินเพือ่
ดาเนินงานให้
บรรลุพนั ธกิจได้

การนา
ไปปฏิบตั ิ
(DO)

การสร้าง
ภาพลักษณ์
ขององค์กรให้
เป็ นทีร่ จู้ กั ในวง
กว้าง

การติดตาม
ประเมินผล
(CHECK)

การสร้าง
หลักเกณฑ์
และระเบียบ
ปฏิบตั ทิ เ่ี อือ้ ต่อ
การดาเนินงาน
ตามพันธกิจ
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การนาผลไปวาง
แผนสาหรับก้าว
ต่อไป (ACT)

การสร้างระบบการ
บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ ป็ น
ประโยชน์โดยตรง
ต่อการวิจยั
การเกษตร

สวก. มีภาพลักษณ์
ทีด่ แี ละมีการ
ประชาสัมพันธ์ทด่ี ี เป็ นที่
รูจ้ กั อย่างกว้างขวาง

ธรรมาภิบาลและ
การกากับกิจการทีด่ ี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

4 การยกระดับระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพใน
การให้บริการของ
สานักงานฯ

