
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

  (องคการมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน  
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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วัตถุประสงคการจัดต้ัง ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร 
3. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ

ในดานการเกษตร 
4. รวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและ

เอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ 

5. เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศในดานการเกษตรที่
ไดจากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

6. สงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรูในรูปแบบตางๆ 
เชน การ จัดพิมพเอกสาร การจัดทําส่ือโสตทัศน การสัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการ
เผยแพรความรูในดานการเกษตร 

 งบประมาณ      726.96   ลานบาท 
 รายได   679.71   ลานบาท 
 เงินทุนสะสม                    1,212.00  ลานบาท 
 อัตรากําลัง (กรอบ/บรรจุจริง)   82/78  คน  
 คาใชจายดานบุคลากร            52.23  ลานบาท 
 งบประมาณคาใชจาย           717.50  ลานบาท 
   ตามแผนการใชจายเงิน  
   (ประกอบดวย เงินอุดหนุน + เงินทนุสะสม + รายได)                                                                                     

 สัดสวนคาใชจายดานบุคลากร   รอยละ 7.7 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี  28 พฤษภาคม 2561)  

                                                  
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

คณะกรรมการองคการมหาชน 
 วันท่ีไดรับ

แตงตั้ง 
วันท่ีหมดวาระ 

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ) 1 ต.ค. 60 30 ก.ย. 61 
กรรมการโดย
ตําแหนง 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  1 ต.ค. 60 30 ก.ย. 62 

ปลัดกระทรวงการคลัง  15 มิ.ย. 59 14 มิ.ย. 63 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  16 พ.ค. 59 15 พ.ค. 63 
ปลัดกระทรวงพาณิชย  2 พ.ย. 59 1 พ.ย. 63 

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

นายทวีศักด์ิ ภูหลํา  
ดานการเกษตร 

3 เม.ย. 60 2 เม.ย. 63 

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณเลิศ 
ดานวิทยาศาสตร 

3 เม.ย. 60 2 เม.ย. 63 

นายสมหมาย  เตชะศิรินุกูล 
ดานการพาณิชย 

3 เม.ย. 60 2 เม.ย. 63 

นายวีระชัย นาควิบูลยวงศ 
ดานบริหารองคกร  

3 เม.ย. 60 2 เม.ย. 63 

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย 
ดานอุตสาหกรรม 

3 เม.ย. 60 2 เม.ย. 63 

กรรมการและ
เลขานุการ 
(ผูอํานวยการ) 

1. (นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร)  
2. (นายวีระชัย นาควิบูลยวงศ) 

1 ต.ค. 60 
20 ก.ค. 61 

19 ก.ค. 61 
30 ก.ย. 61 

 
วิสัยทัศน 

"สวก. เปนผูนําในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพ่ือสรางความเขมแขง็ของภาคการเกษตรอยางย่ังยืน" 
 

  สํานักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 หมายเหตุ  

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

 

 

แบบประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน   
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องคการมหาชน) 

องคการมหาชน 
Function 

Base 
Agenda 
Base 

Area 
Base 

Innovation 
Base 

Potential 
Base 

สรุปผลประเมนิ
องคกร 

คะแนน 
ITA* 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร 
(องคการมหาชน) 

สูงกวาเปาหมาย 

● 

สูงกวาเปาหมาย 

● 

- สูงกวาเปาหมาย 

● 

สูงกวาเปาหมาย 

● 
ระดับคุณภาพ** 

 
(ระดับ 2) 

95.72 

ผูอํานวยการองคการมหาชน 
ผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะ 
สรุปผลประเมิน 
ผูอํานวยการ สัญญาจาง ผลการประเมิน

องคกร 
งานที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร 
สูงกวาเปาหมาย 

● 
สูงกวาเปาหมาย 

● 
สูงกวาเปาหมาย 

● 
สูงกวาเปาหมาย 

● 
ระดับคุณภาพ 

 
 

ระดับ 1 - องคการมหาชนมกีารกําหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function/ Agenda/ Area รอยละ 80 ขึ้นไป 
- มีผลการประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ 
- มีตัวชี้วัดที่ผานการประเมินรอยละ 100 

ระดับ 2 - องคการมหาชนมีการกําหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function/ Agenda/ Area นอยกวารอยละ 80 
- มีผลการประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ  
- มีตัวชี้วัดที่ผานการประเมินรอยละ 100 

ระดับ 3 - องคการมหาชนมีการกําหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function/ Agenda/ Area นอยกวารอยละ 80 
- มีผลการประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ  
- มีตัวชี้วัดทีผ่านการประเมินนอยกวารอยละ 100 

ผลประเมินรายองคประกอบ        หมายถึง  ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินสูงกวารอยละ 67 ) 
                                     หมายถึง  ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย (รอยละตวัชี้วัดที่ผานการประเมนิอยูระหวางรอยละ 50 – 67) 
                                      หมายถึง  ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (รอยละตวัชี้วัดที่ผานการประเมินต่ํากวารอยละ 50) 
 
สรุปผลประเมินภาพรวม  หมายถึง  ระดับคุณภาพ  เปนองคการมหาชนทีม่ีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ทุกองคประกอบที่ประเมนิ 
 หมายถึง  ระดับมาตรฐาน เปนองคการมหาชนทีม่ีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบที่ประเมนิ
             แตไมมอีงคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมนิในระดับต่ํากวาเปาหมาย 
 หมายถึง  ระดับตองปรับปรุง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับต่ํากวาเปาหมายในองคประกอบในองคประกอบหนึ่ง   
                                                        (แมวาจะไดรับการประเมินในองคประกอบอื่นในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) 

 

 

ภาพรวม 
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องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
สรุปผลประเมิน 
 (รายตัวชี้วัด) 

สรุปผลประเมิน 
(รายองคประกอบ) 

1. Function 
Base 

 

1.1 มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสงัคม   ● สูงกวา
เปาหมาย 

     1.1.1 มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 600 
ลานบาท 

1,263.56 
ลานบาท 

() 

     1.1.2 มูลคาเพ่ิมทางสังคม 
 

300 
ครัวเรือน 

990 
ครัวเรือน 

() 

1.1.3 ความสามารถ         
ทางการหารายไดเพ่ือลด
ภาระงบประมาณภาครัฐ 

118.50 
ลานบาท 

133.11 
ลานบาท 

() 

1.2 ผลงานวิจัยท่ี สวก. ใหทุนไดมกีาร
นําไปใชประโยชน 

  ● 

1.2.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ี สวก. 
ใหทุนไดมีการนําไปใช
ประโยชน 

55 
โครงการ/สญัญา 

76 
โครงการ/สญัญา 

() 

1.2.2 สัดสวนงานวิจัยท่ีใช
ประโยชนเทียบกับงานวิจัย
ท่ีแลวเสร็จท้ังหมด 

รอยละ 
10 

รอยละ 
43.14 

() 

1.3 ความสําเรจ็ของการสนับสนุนทุน
พัฒนาบุคลากรวิจยัตามความ
ตองการเรงดวนภายใตแผนพัฒนา
บุคลากรวิจยั กษ. 

  ● 

1.3.1 ดานการใหทุน 5 เรื่อง 
 

5 เรื่อง 
 

() 

1.3.2 จํานวนทุน 
5 เรื่อง 

 
5 เรื่อง 

 
() 

1.3.3 สัดสวนผูรับทุนนําความรู   
ไปใชประโยชนในสายงาน
ในชวงเวลาท่ีกําหนดเทียบ
กับผูสําเร็จการศึกษา/    
เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80.43 

() 

Function 
Base 

Agenda 
Base 

Area 
Base 

Innovation 
Base 

Potential 
Base 

สรุปผลประเมิน 
องคกร 

คะแนน 
 ITA 

สูงกวาเปาหมาย 

● 

สูงกวาเปาหมาย 

● 

- สูงกวาเปาหมาย 

● 

สูงกวาเปาหมาย 

● 
ระดับคุณภาพ 

 
(ระดับ 2) 

95.72 

สวนท่ี 1 : รายละเอียดการประเมินองคกร 
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องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
สรุปผลประเมิน 
 (รายตัวชี้วัด) 

สรุปผลประเมิน 
(รายองคประกอบ) 

1.4  การเขาใชบริการของฐานขอมูล
สารสนเทศการวิจัยการเกษตรและ
ฐานขอมูลความรูเกษตรตางๆ 

  ● 

1.4.1 รอยละของจํานวน IP หรือ
จํานวนครั้งรวมในการเขาใช
บริการของฐานขอมูล
สารสนเทศการวิจัย
การเกษตรและฐานขอมูล
ความรูเกษตรตางๆ 

600,000 IP 601,831 IP () 

1.4.2 สัดสวนจํานวน IP ของ
ผูใชบริการนานกวา 30 
วินาที เทียบกับจํานวน IP 
หรือจํานวนครั้งรวมในการ
เขาใชบริการท้ังหมด 

รอยละ 10 
(60,000 IP 
/600,000 IP) 

รอยละ 11.92 
(71,773 IP 

/601,831 IP) 

() 

2. Agenda  
Base 

 

2.1 การสรางความรับรู ความเขาใจ
แกประชาชน 

  ● สูงกวา
เปาหมาย 

2.1.1 รอยละการดําเนินการ   
ตามแผนการสรางความรับรู
ความเขาใจแกประชาชน 

รอยละ 100 รอยละ 100 () 

2.1.2 รอยละการช้ีแจงประเด็น
สําคัญท่ีทันตอสถานการณ 

รอยละ 100 ไมมีประเด็น
สําคัญตองช้ีแจง 

() 

3.  Area Base ไมมตีัวช้ีวัด      

4. Innovation  
   Base 
 

4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
ความพึงพอใจและพัฒนา       
การใหบริการ 

รอยละ 80 
และองคการมหาชน
เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตาม       
ผลการสํารวจของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตอคณะกรรมการ

องคการมหาชน ภายใน
ปงบประมาณ 2561 

รอยละ 87.40 
และรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผล

การสํารวจของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตอคณะกรรมการ ใน

การประชุมคร้ังที่     
9/2561 วันท่ี 25 
กันยายน 2561  

● สูงกวา
เปาหมาย 

4.2 รอยละของการเบิกจาย         
ตามแผนการใชจายเงิน 

รอยละ 96 รอยละ 99 ● 

4.3 ระดับการพัฒนาดานการกํากับ
ดูแลกิจการ 

4 คะแนน 5 คะแนน 
 

● 

4.4 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ
องคการมหาชน 

     เร่ือง การพัฒนาระบบคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ดานการวิจัยการเกษตรของ
ประเทศสูมาตรฐานสากลโดยไดรับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

ดําเนินการตาม
ขอเสนอของ

องคการมหาชน 
รอยละ 100 
(ไดรับการ 

รับรอง 1 ระบบ 
/ขอบขาย) 

ดําเนินการตาม
ขอเสนอของ

องคการมหาชน 
รอยละ 100 
(ไดรับการ 

รับรอง 3 ระบบ 
/ขอบขาย) 

● 
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องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
สรุปผลประเมิน 
 (รายตัวชี้วัด) 

สรุปผลประเมิน 
(รายองคประกอบ) 

5.  Potential  
Base 

5.1 การจัดทําและดําเนินการ        
ตามแผนพัฒนาองคกรและ
บุคลากรแบบกาวกระโดด ระยะ 5 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)    

ดําเนินการตาม
แผนพัฒนา
องคกรและ
บุคลากร 

รอยละ 100   

ดําเนินการตาม
แผนพัฒนา
องคกรและ
บุคลากร 

รอยละ 100   

● สูงกวา
เปาหมาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประเมินรายตัวชีว้ัด      หมายถงึ ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน) 
                                  หมายถงึ ผลดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย (ไมผาน) 
 
ผลประเมินรายองคประกอบ      หมายถึง  ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (รอยละตัวชีว้ัดที่ผานการประเมินสูงกวารอยละ 67 ) 
                                     หมายถึง  ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย (รอยละตัวชีว้ัดที่ผานการประเมินอยูระหวางรอยละ 50 – 67) 
                                      หมายถึง  ผลดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินตํ่ากวารอยละ 50) 
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สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

• องคการมหาชนสามารถดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐานฯ (Function Base) ไดสูงกวาเปาหมาย มีรายละเอียดดังน้ี 
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สวก. ไดจัดจางภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนผูประเมินโครงการประเมินผลประโยชนจากงานวิจัยภายใตการดําเนินงานของ สวก. ปงบประมาณ 2561 พบวามูลคา

ผลกระทบจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน แกผู มีสวนรวมในหวงโซการผลิตสินคา ต้ังแตเกษตรกรผูผลิตวัตถุดิบ              

ทางการเกษตร ผูผลิตและแปรรูปสินคา และผูจําหนายสินคา จํานวน 10 โครงการ มูลคารวม 1,263.56 ลานบาท 

โครงการวิจัย มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(ล้านบาท) 

1) โครงการขยายผลการสงเสริมการเพาะเล้ียงปลาชอนในนาขาว 17.44 
2) โครงการการผลิตสารเรงการเจริญและเพ่ิมผลผลิตกลวยไมไคโตซาน O-80 และกําหนดแผนการ

ใชไคโตซาน O-80 ในกระบวนการผลิตกลวยไมในประเทศไทยอยางครบวงจร 
40.66 

3) โครงการประยุกตใชสารออกฤทธ์ิจากขาวสีในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โครงการยอย “การศึกษา
ฤทธ์ิกระตุนการเจริญของเสนผมในสารสกัดขาวสีและผลิตภัณฑปองกันผมรวงจากสารสกัดขาวสี” 

113.46 

4) โครงการการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเล้ียงจมูกขาว 96.80 
5) โครงการการพัฒนาพันธุปทุมมาลูกผสมขามชนิดเพ่ือการคา 28.25 
6) โครงการการพัฒนาระบบโรงงานพืชตนทุนตํ่าเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุพิทูเนีย 2.46 
7) โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตปุยชีวภาพและปุยอินทรียชีวภาพในเชิงธุรกิจ 169.20 
8) โครงการออกแบบสรางเครื่องฆามอดมะขามดวยคล่ืนความถี่วิทย ุ 173.98 
9) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการตอยอดเชิงพาณิชยสูการสรางรูปแบบการ

ขับเคล่ือนธุรกิจสินคาเกษตรแปรรูปอยางยั่งยืนภายใตบริบทของประเทศไทย 
451.79 

10) โครงการการศึกษาเปปไทดตานอนุมูลอิสระและ Non-Starch Polysaccharide ท่ีกระตุน
ภูมิคุมกัน ในชวงการพัฒนาของนํ้านมขาวเพ่ือเอนแคปซูเลตเปนผลิตภัณฑนํ้านมขาว 

169.52 

รวม 1,263.56 
มูลคาเพ่ิมทางสังคม สวก. มีการจัดฝกอบรม/เปดตัวเทคโนโลยี เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ประชาชน   
ใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น พ่ึงพาตนเองได และมีมาตรฐานความเปนอยูท่ีดีขึ้น จากการนําผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเกษตร
ไปใชประโยชน รวม 20 ครั้ง คิดเปนมูลคาผลกระทบทางสังคมได 990 ครัวเรือน จากเปาหมายท่ีกําหนดไว 300 ครัวเรือน 
 

ความสามารถทางการหารายไดเพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ สวก. สามารถหารายไดและลดคาใชจายตางๆ เพ่ือลดภาระ
งบประมาณภาครัฐไดรวม 133.11 ลานบาท จากเปาหมายท่ีกําหนดไว 118.50 ลานบาท 

รายการ จํานวน (ลานบาท) 
1. รายรับคาบริหารจัดการโครงการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  63.55 
2. รายรับจากดอกเบ้ียเงินฝาก 23.92 
3. รายรับจากการอนุญาตใชสิทธิในผลงานวิจัย 16.05 
4. เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก/ความรวมมือระหวางหนวยงาน 12.90 
5. รายรับจากการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 2.24 
6. การลดคาใชจาย 14.45 

รวม 133.11 

• สวก. ไดนําผลงานวิจัยท่ีเกิดจากโครงการวิจัยท่ี สวก. ใหการสนับสนุนไปดําเนินการสงเสริมผลักดันใหเกิดการใชประโยชน 

ปงบประมาณ 2561 จํานวน 76 โครงการ/สัญญา ของเปาหมายท่ีกําหนดไว 55 โครงการ/สัญญา 

ประเภทการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน จํานวน (เรื่อง) 
1. เชิงนโยบาย 5 
2. เชิงสาธารณะ 35 
3. เชิงพาณิชย 36 

รวม 76 
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• ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยตามความตองการเรงดวนภายใตแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ กษ. 

ประกอบดวย  

ดานการใหทุน เปนการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยในปงบประมาณ 2560 โดยกําหนดความตองการบุคลากรวิจัยเรงดวน
ท้ังส้ิน 7 ดานหลัก ไดแก 1)  การปรับปรุงพันธุ  2) การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3)  การจัดการสุขภาพ/การปองกันโรค 4) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ   
5)  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 6)  การจัดการการผลิต และ 7)  การจัดการทรัพยากร 
              ผลการดําเนินงานของ สวก. สูงกวาเปาหมายโดย สวก. ไดมีการพิจารณาสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยตามความตองการเรงดวน
ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 7 ดานหลัก  

จํานวนทุน สวก. ใหการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 50 ทุน ประกอบดวย ทุนการศึกษา
ปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย 70 ป จํานวน 15 ทุน และทุนฝกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ 8 ทุน            
นําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ 14 ทุนและทุนสรางนักวิจัยสูความเปนเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย 13 ทุน 

สวก. มีการติดตามและประเมินผลผูไดรับทุนการศึกษา/การฝกอบรมฯ ท่ีนําความรูไปใชประโยชนในสายงานในชวงเวลา          
ท่ีกําหนดหลังจากสําเร็จการศึกษา/เสร็จส้ินการฝกอบรมฯ โดยมีผูรับทุนการศึกษา/การฝกอบรมฯ ท่ีนําความรูไปใชประโยชนในสายงาน 
จํานวน 37 คน ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา/ฝกอบรมฯ ท้ังหมด 46 คน 

ประเภท 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา/ 
ฝกอบรมฯ ท้ังหมด (คน) 

จํานวนผูรับทุนนําความรูไป
ใชประโยชนในสายงาน (คน) 

สัดสวนของผูรับทุนนําความรู
ไปใชประโยชนในสายงาน 

ทุนการศึกษา ยอนหลัง 5 ป 
(ป 2556-2560) 

27 20 74.07% 

ทุนฝกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ตางประเทศ ยอนหลัง 2 ป 

(ป 2559-2560) 

19 17 89.47% 

รวม 46 37 80.43% 

• รอยละของจํานวน IP หรือจํานวนครั้งรวมในการเขาใชบริการของฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและฐานขอมูลความรู

เกษตรตางๆ ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย โดยจํานวนครั้งรวมในการเขาใชบริการของฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและ

ฐานขอมูลความรูเกษตรตางๆ เทากับ เทากับ 601,831 IP คิดเปนรอยละ 100.31 ของเปาหมายท่ีต้ังไว 600,000 IP สวก. และมีผูเขาใช

บริการนานกวา 30 วินาที เทากับ 71,773 IP คิดเปนรอยละ 11.93 ของจํานวน IP หรือจํานวนครั้งรวมในการเขาใชบริการของฐานขอมูล

สารสนเทศการวิจัยการเกษตรและฐานขอมูลความรูเกษตรตางๆ ท่ีเขาใชบริการท้ังหมด 

• สวก.จัดทําแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนของ สวก. ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือทําใหประชาชนมีความรับรู

ความเขาใจ และสรางความเช่ือม่ันในหนวยงานหรือภาครัฐ คํานึงถึงความถูกตองของขอมูล ความรวดเร็วทันตอความจําเปน โดยใชส่ือ  

ในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปน เชน ส่ือ Online ส่ิงพิมพ จดหมายเวียน โทรทัศน จัดนิทรรศการ เปดตัว/อบรม หนังสือพิมพ        

แถลงขาว และส่ืออื่นๆ เปนตน รวม 170 ครั้ง และไดดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน ปงบประมาณ 2561 

รวม 258 ครั้ง ท้ังน้ี สวก. ไมมีประเด็นสําคัญตองชี้แจง ถือวามีการดําเนินงานตามเปาหมาย 

• สวก. ไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดย สวก. ไดรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจตอคณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 25 

กันยายน พ.ศ. 2560 สวก. ไดมอบหมายใหศูนยบริการทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ        

ของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการของ สวก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการสํารวจความพึงพอใจงานบริการ             

จากผูใชบริการ ไดแก ผูไดรับทุนวิจัย ผูไดรับทุนการศึกษา ผูไดรับทุนฝกอบรมและปฏิบัติการวิจัย และผูไดรับทุนการนําาเสนอผลงานวิจัย 

ณ ตางประเทศ ผูผานการฝกอบรมโดย สวก. ผูเขารวมกิจกรรม/ โครงการ ถายทอดความรู/ ถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยท่ี สวก.    

จัดขึ้น ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในเทคโนโลยีจาก ผลงานวิจัยของ สวก. และผูใชบริการขอมูลสารสนเทศผานทางเว็บไซตผลการสํารวจ

แสดงระดับความสํารวจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการในระดับพอใจมาก คิดเปน รอยละ 87.40   

• สวก. ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 
2560 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ หรือ สรอ. จํานวน 3 ขอบขาย คือ 1) การสนับสนุนทุนวิจัยดาน
การเกษตร 2) การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย และ 3) การสงเสริมการใชประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

 




