
บทที ่2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

2.1.1 ประวัติความเป็นมาและเจตนารมณ์ในการก่อตั้งส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.) 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขผูกพัน (Policy Matrix) โครงการ
เงินกู้เพื่อ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร (Agricultural Sector Program Loan หรือ ASPL) ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2542 ได้ระบุถึงเร่ืองการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีไว้หลายประการ 
ที่ส าคัญ คือ การจัดตั้ง National Agricultural Research Council (NARC) และการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ (Commercial Technology Development Fund หรือ CTDF)  ซึ่ง
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดต้ัง โครงการกองทุนพัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากร ภายใต้
แผนงานวิจัยแลพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์ และงานวิจัยที่มี
ล าดับความส าคัญสูง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  โดยในคร้ังนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
วงเงิน 3,000 ล้านบาทให้แก่กองทุนฯ  

กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้ง “ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ” 
ขึ้นในรูปองค์การมหาชน ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อท าหน้าที่ในการ
บริหากองทุนพัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากร รวมทั้งแต่ตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย
การเกษตรเพื่อท าหน้าที่ในลักษณะ National Agricultural Research Council (NARC) โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 

 การจัดตั้ง สวก. ในรูปองค์การมหาชนประสบผลส าเร็จในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546 
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2546  ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546  โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สวก. ไว้ดังต่อไปนี้
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1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร 
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
3) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้าน

การเกษตร 
4) ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนของรัฐและเอกชนในการผลิต

และพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จาก

การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
จัดพิมพ์เอกสาร การจัดท าสื่อโสตทัศน์ การสัมมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัด
นิทรรศการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร 

2.1.2 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร  

2.1.2.1 วิสัยทัศน์ 

“ สวก. เป็นผู้น ำในกำรเสริมสร้ำงงำนวิจัย พัฒนำนักวิจัย และเป็นแหล่งควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตรเพื่อควำมเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ” 

2.1.2.2 เป้าประสงค์ 

สวก. ก าหนดเป้าประสงค์ของการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการด าเนินงาน
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ไว้ คือ 

“สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศ จ ำนวน 20,000,000 บำท  ภำยใน 5 ปี” 

2.1.2.3 พันธกิจ 

 พันธกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการด าเนินงานส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยกำรเกษตร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำร
วิจัยกำรเกษตร 

2.1.2.4 ยุทธศาสตร์ 4 ด้านของ สวก. 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  สวก. ได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานของ สวก. ทั้งสิ้น จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2547-2551) 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

ในปัจจุบันการด าเนินงานของ สวก. อยู่ภายใต้แผน  “ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)”  ประกอบด้วย 4 
ด้านหลัก คือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การสร้างงานวิจัยเชิงรุก  โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์  สาธารณะ  และนโยบาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ภาคธุรกิจ มุ่งเน้น SMEs (การวิจัยเชิงพาณิชย์)  สวก. มีเป้าประสงค์ที่จะ
ให้ภาคธุรกิจสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์1ในเชิงพาณิชย์ โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
ดังนี ้

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
(2) สร้างผลงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
(3) การสร้างเครือข่าย 
(4) การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยสร้างนวัตกรรมและภาคเอกชนลงทุนวิจัย 
(5) กระตุ้น/จูงใจภาคธุรกิจมารับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(6) บริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

                                                           
1การน าไปใช้ประโยชน์  หมายความวา่  ผลลัพธ์ของโครงการวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนนุและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์  ได้มี

การน าไปใช้ประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ ตั้งแต่การขยายผลโครงการข้ันการพัฒนาไปสู่ระดับการใช้ประโยชน์  การผลิตเพ่ือ
ทดสอบตลาด  การพัฒนาเพื่อยืนยันเทคโนโลยี  การผลิตเพ่ือให้ทดลองใชผ้ลงานวิจัย  การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย  
ทรัพย์สินทางปัญญา  การรว่มทุนกับนิติบุคคลอื่น  โดยส านักงานเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงาน  บุคคล  องค์กร
ต่างๆ และการใช้ประโยชน์นั้นก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและประเทศ 
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กลุ่มเป้าหมายที่ 2 เกษตรกรและผู้บริโภค (การวิจัยเชิงสาธารณะ)  สวก. มีเป้าประสงค์ที่จะ
สร้างงานวิจัยในด้านการเกษตรเชิงสาธารณะที่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกรและผู้บริโภค) น าไปใช้
ประโยชน์ โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

(7) การแสวงหาข้อเสนอโครงการที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อน าไปสู่
การใช้ประโยชน์ 

 กลุ่มเป้าหมายที่ 3 ผู้ก าหนดนโยบาย (การวิจัยเชิงนโยบาย)  สวก. มีเป้าประสงค์ที่จะสร้าง
ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปก าหนดนโยบายด้านการเกษตรได้ โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

(8) สร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในกระทรวง/ท้องถิ่น 
(9) กระบวนการสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับ 
(10) การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยมาท าวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะมากขึ้น 
(11) กระบวนการผลักดันให้ส านักงานฯ เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษางานด้าน

นโยบายน าไปสู่การน าไปใช้แก้ปัญหาในเร่ืองเร่งด่วน 
(12) มีกระบวนการผลักดันผลการวิจัย เช่น Policy Forum/Brief 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ลักษณะต่อยอด 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวก. มีเป้าประสงค์ที่จะให้
บุคลากรของกระทรวงฯ มีขีดความสามารถด้านการวิจัยที่สูงขึ้น โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) การพัฒนาบุคลากรในกระทรวงเกษตรที่มีอยู่เดิม 
(2) การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ ทดแทนนักวิจัยที่มีอยู่เดิม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบท่ี

สามารถเข้าใจได้ง่าย 

กลุ่มเป้าหมายที่ 1  นักวิชาการ/นักวิจัย  สวก. มีเป้าประสงค์ที่จะสร้างฐานข้อมูลด้าน
การเกษตรที่มีความทันสมัย โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการ คือ 

(1) สนับสนุน/ผลักดันการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตร 
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กลุ่มเป้าหมายที่ 2  สาธารณะ (ประชาชนทั่วไปและเกษตรกร)  สวก. มีเป้าประสงค์ที่จะ
สร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เข้าใจง่ายส าหรับเกษตรกร ผู้บริโภค และบุคคลทั่วไป โดยมี      
กลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

(2) พัฒนาและจัดท าสื่อความรู้ด้านการเกษตรที่เข้าใจง่ายโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
(3) การผลักดันผลงานวิจัยโดยใช้สื่อสาธารณะเพื่อการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มเป้าหมาย คือ  องค์กร/คนในองค์การ (เพื่อมุ่งสู่ระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ
ต่อไปในอนาคต)  สวก. มีเป้าประสงค์ที่จะเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยที่มีบุคลากรที่มีความเป็นมือ
อาชีพ มีระบบงานที่ทันสมัยและมีความคล่องตัวสูง มีกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ดี มีความมั่นคง
ทางการเงิน และเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการ คือ 

(1) การแสวงหาบุคลากรใหม่ที่มีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่ สวก. 
ต้องการ 

(2) การพัฒนาความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และพัฒนาขีดสมรรถนะ เพื่อให้
บุคลากรของ สวก. มีความเป็นมืออาชีพ 

(3) การน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

(4) การทบทวนแก้ไขข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตาม
รูปแบบขององค์การมหาชน 

(5) การก าหนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
(6) การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
(7) การสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
(8) การติดต่อประสานงานและต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารรัฐทั้ง 5 แห่ง เพื่อขออัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าเป็นกรณีพิเศษ 

หากวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่ 1-3 กับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของ สวก. จะได้
ภาพความสัมพันธ์  ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่ 1-3 กับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของ สวก. 

 

ที่มา: ยุทธศาสตร์การด าเนินงานส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) หน้า 34 

ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัย
เชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย 

2. การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดย
เน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในลักษณะต่อยอด 

3. การบริหารจัดการและสื่อสารองค์
ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร 
 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
 
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้าน
การเกษตร 
 
4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนของรัฐและเอกชนใน
การผลิตและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้
จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับถาบันการศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ  
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2.1.3 โครงสร้างองค์กร 

ในปี พ.ศ. 2556 สวก. ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การจากภาพที่ 2.2  เป็นภาพที่ 
2.3 จะเห็นว่า สวก. มีการแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่การท างาน (Functional Organization Structure)  
ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในด้านการพัฒนาความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละฝ่าย อีกทั้งยังท า
ให้การประสานงานในแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีการก าหนดขอบเขตหรือ
การวางแผนการท างานในแต่ละฝ่ายที่ไม่ชัดเจน หรือรัดกุมเพียงพออาจท าให้การท างานเกิดการปัด
ความรับผิดชอบ หรือการเกี่ยงกันในการท างานได้  

จากการพิจารณาโครงสร้างองค์กรของ สวก. จะเห็นว่า สวก. มีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารงานที่ค่อนข้างแบนราบมากกว่าเดิม โดยแบ่งระดับการบริหารออกเป็น 2 ระดับ โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ผู้อ านวยการ สวก. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร สวก. 
โดยผู้อ านวยการ สวก. จะหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย  วัตถุประสงค์
ของส านักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ   และ
เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต าแหน่ง  เว้นแต่ผู้ต ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้อ านวยการ สวก. จะมีผู้ช่วยในการด าเนินงานให้เป็นไปตามหน้าที่ที่กล่าวมาขั้นต้น คือ รอง
ผู้อ านวยการ สวก.  และต าแหน่งผู้บริหารระดับรองลงมา คือ หัวหน้าส านักต่างๆ ของ สวก. 

สวก. มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้อ านวยการส านักงานฯ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการควบคู่กับเลขานุการ
การคณะกรรมการบริหารส านักงานฯ  โดยคณะกรรมการบริหาร สวก. จะท าหน้าที่ควบคุมดูแล
ส านักงานให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งรวมไปถึงการก าหนด
นโยบายการบริหารงาน  การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน  
นอกจากนี้ยังเป็นผู้อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน และงบประมาณประจ าปีของส านักงาน  อีก
ทั้งยังท าการควบคุมดูแลการด าเนินงานและบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบี ยบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงาน 
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงานและแบ่งส่วนงาน ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2555  (ที่มา: รายงานประจ าปี 2555 สวก.) 

 

 

คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

รองผู้อ านวยการด้านวิชาการ 

ส านักสนับสนุนงานวิจัย 

หัวหน้าส านัก 

ส านักเกษตรพาณิชย ์

หัวหน้าส านัก 

รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 

ส านักอ านวยการ 

หัวหน้าส านัก 

ส านักบริหาร 

หัวหน้าส านัก 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

• งานวิเคราะห์โครงการและติดตามประเมินผล 

• งานบริหารทุนการศึกษา 

• งานสัมมนาอบรมแลดูงาน 

 

• งานวิเคราะห์เชิงพาณิชย์ 

• งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

• งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

• งานนโยบายและแผน 

• งานบริหารงานบุคลากร 

• งานนิติกรและสิทธิประโยชน ์

• งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

• งานประชาสัมพันธ์ 

• งานความร่วมมือระหว่างองค์กร 

• งานสารบรรณ 

• งานการเงินและงบประมาณ 

• งานบัญชี 

• งานพัสดุ 
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารงานและแบ่งส่วนงาน ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2556  (ที่มา: รายงานประจ าปี 2556 สวก.) 

 

 

คณะกรรมการบริหาร สวก. 

ผู้อ านวยการ สวก. 

ส านักสนับสนุน
งานวิจัย 

ส านักส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน ์

ส านักพัฒนา
บุคลากรวิจัย 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักบริหาร 

ที่ปรีกษา/ผู้เช่ียวชาญประจ า
ส านักงาน 

กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงาน 
รองผู้อ านวยการ สวก. 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

• งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

• งานตรวจสอบโครงการ 

 

• งานวิจัยเชิงนโยบายและ

สาธารณะ 

• งานวิจัยเชิงพาณิชย์ 

• งานสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาโครงการวิจัย 

• งานบริหารทั่วไป 

 

• งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

• งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ 

• งานบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

• งานบริหารทั่วไป 
 

• งานวิจัย พัฒนา ข้อมูล และ
สารสนเทศด้านวิจัย
การเกษตร 

• งานจัดการความรู้ด้านการวิจัย
การเกษตร 

• งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• งานบริหารทั่วไป 

• งานสารบรรณส านักงาน 
• งานการเงินและบรหิารกองทุน 
• งานบัญชีและพัสด ุ
• งานนิติการ 
• งานบริหารทั่วไป 

• งานบริหารทุนพัฒนา
บุคลากร 

• งานพัฒนาบุคลากร
วิจัย 

• งานบริหารทั่วไป 
 

• งานยุทธศาสตร์ วางแผน และ
งบประมาณ 

• งานสื่อสารองค์กรและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

• งานบริหารคุณภาพ 
• งานเลขานุการผู้บริหาร 
• งานความร่วมมือระหว่าง

องค์กร 
• งานบริหารทั่วไป 
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2.1.4 ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา 

ความเปลี่ยนแปลงด้านการสนับสนุนทุนวิจัยการเกษตร 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านการก าหนดกรอบการวิจัย 

จากเจตนารมณ์ในการก่อตั้ง สวก. ซึ่งมีหน้าที่บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีในเชิง
พาณิชย์ (Commercial Technology Development Fund หรือ CTDF)  ท าให้ สวก. มีข้อจ ากัดในการ
ให้ทุนการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์เท่านั้น  โดยไม่เน้นการให้ทุนการวิจัยในงานวิจัยพื้นฐาน 
(basic research) แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงโครงการที่ สวก. สนับสนุนในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมานั้น (แม้แต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนวิจัย) ก็จะเห็นว่ามีหลายโครงการที่
ไม่น่าจะเข้าข่ายงานวิจัยเกษตรเชิงพาณิชย์ 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา สวก. ได้ เปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยด้าน
การเกษตรในกรอบที่กว้างขึ้นนอกเหนือไปจากการวิจัยเกษตรเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยมีการเปลี่ยน
พันธกิจข้อแรกจาก “ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกษตรเชิงพาณิชย์ ” เป็น “ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยการเกษตร” และได้ปรับปรุงแนวทางการให้ทุนวิจัยการเกษตร ออกเป็น  3 
แนวทาง คือ  

- ทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 60  เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ สวก. 
- ทุนวิจัยการเกษตรเชิงสาธารณะ ร้อยละ 30  โดยมุ่งส่งเสริมงานวิจัยการเกษตรที่จะเกิด

ประโยชน์ต่อภาคการเกษตรในวงกว้าง  
- ทุนวิจัยการเกษตรเชิงนโยบาย ร้อยละ 10 เพื่อน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์แก่

ภาครัฐ  ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายอย่างแม่นย าและเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วน 60:30:10 ก็ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องมาจากการ
ขาดความยืดหยุ่น  ท าให้เสียโอกาสสนับสนุนการวิจัยที่มีโอกาสสร้างผลกระทบในวงกว้าง ท าให้
ในปัจจุบันเหลือเพียงแต่แนวทางการใน 3 แนวทางโดยไม่จ ากัดสัดส่วนในการสนับสนุน 

นอกจากนี้ จากการประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินการของ 
สวก. ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น คณะกรรมกาบริหาร สวก. และที่ประชุม ได้เสนอ
แนวทางในการสนับสนุนงานวิจัย เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเพิ่มการสนับสนุนงานวิจั ยเชิง
สาธารณะ และเชิงนโยบาย โดยเน้นการสร้างงานวิจัย 3 ส่วน ประกอบด้วย 
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(1) งานวิจัยแก้ปัญหาเร่งด้วย คือ การสนับสนุนทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหา
เร่งด่วนที่เฉพาะเจาะจง  โดยมีสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว กุ้ง ยางพารา ล าไย ผลไม้ และอ่ืนๆ 

(2) งานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม คือ การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างสิ่งใหม่ๆ (Open 
Idea) สร้างความต้องการใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค สร้างทางออกหรือทางเลือกในการพัฒนาสินค้า
เกษตร โดยครอบคลุมทุกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพหรือมีแนวความคิดใหม่ 

(3) งานวิจัยที่แก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว  คือ  การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างผลกระทบทางบวกต่อ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ งานวิจัยที่มีผล
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือมีผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  งานวิจัยเพื่อรองรับ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก งานวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านตลาด โดยมีสินค้าเกษตรที่
ส าคัญ ดังนี ้

- กลุ่มสินค้าพืช ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อยและน้ าตาล มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน 
- กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคนม โคเน้ือ แพะ 
- กลุ่มสินค้าประมง ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลาและผลิตภัณฑ์น้ าจืด ปลาสวยงาม 

พรรณไม้น้ า 
ดังนั้น ในการก าหนดกรอบการสนับสนุนทุนการวิจัยของ สวก. จะเป็นการใช้แนวทางใน 

3 ด้านประกอบกัน คือ 
(1) กรอบประเภททุนวิจัย 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัยเชิงพาณิชย์  งานวิจัยเชิงสาธารณะ และ

งานวิจัยเชิงนโยบาย 
(2) กรอบงานวิจัยเพิ่มเติม 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัยการแก้ปัญหาเร่งด่วน งานวิจัยเพื่อสร้าง

นวัตกรรม และงานวิจัยที่แก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว 
(3) กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ สวก. เห็นว่ามีความส าคัญและควรมีการวิจัยและพัฒนาในด้าน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นั้นๆ 

2. การเปลี่ยนแปลงระดับขั้นงานวิจัย 

อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของการด าเนินงานด้านการสนับสนุนทุนการวิจัยของ สวก. ใน
ระยะที่ผ่านมา คือ การเพิ่มระดับขั้นงานวิจัยจากเดิมที่มี  4 ระดับ (ได้แก่ การวิจัยพื้นฐาน การวิจัย
ประยุกต์ การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง และการวิจัยต้นแบบ) เป็น 6 ระดับ โดยมีการเพิ่มการวิจัยเพื่อ
ขยายผล และการใช้ประโยชน์เข้ามาในปีงบประมาณ 2555  ซึ่งการวิจัยในแต่ละระดับมีค าจ ากัด
ความ ดังนี ้



16 

 

(1) กำรวิจัยพื้นฐำน (Basic Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือใน
ห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมุหฐานของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกต
ได้ โดยที่ยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงในการน าผลการวิจัยไปใช้ในงานทางปฏิบัติ 
หรือเป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายในการหาความรู้ใหม่ เพื่อขยายความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างทฤษฎี
ใหม่หรือตรวจสอบทฤษฎีเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่นโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอม 

(2) กำรวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยมุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และมีเป้าหมายหลักของงานวิจัยและ
พัฒนา คือ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต การตล าด 
อุตสาหกรรม หรือสังคม ฯลฯ เช่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมและยาจาก
ลองกอง 

(3) กำรวิจัยพัฒนำเชิงทดลอง (Experimental Development) หมายถึง การศึกษาอย่างมี
ระบบ โดยน าความรู้ที่มีอยู่แล้วจากการวิจัยหรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสร้างวัตถุดิบ 
เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบ และบริการใหม่ๆ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/
กระบวนการผลิตเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขที่มีการควบคุมโดยกระบวนการวิจัย เช่น 
โครงการการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการกระตุ้นด้วยเอนไซม์ไลเพส 

(4) กำรวิจัยต้นแบบ (Prototype) เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่จะ
น าไปสู่การเกิดกระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีใหม่  ซึ่งแบบได้เป็น 3 ระดับ  (1) ต้นแบบระดับ
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory scale prototype)  (2) ต้นแบบระดับที่ต้องการการพัฒนาต่อในระดับ
โรงงานต้นแบบ (Pilot scale prototype)  และ(3) ต้นแบบระดับอุตสาหกรรม (Industrial scale 
prototype) เช่น โครงการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อวินิจฉัยสภาวะการติดเชื้อแลปโตสไปร่า และ  
serovars ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในปศุสัตว์ 

(5) กำรวิจัยเพื่อขยำยผล (Pilot Plant) เป็นการวิจัยการขยายผลโดยน าผลิตภัณฑ์หรือ
ชิ้นงานต้นแบบมาพัฒนากระบวนการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อน าไปสู่เชิงพาณิชย์ 
(commercial scale) เพื่อพัฒนาระบบและวางแนวทางส าหรับการบริหารจัดการผลผลิตหรือ
เทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย เช่น โครงการปรับปรุงต ารับ Longanoid ครีมป้องกันข้อเข่าเสื่อมจาก
การสกัดเมล็ดล าไยและการทดสอบประสิทธิผลทางคลินิก 
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(6) กำรใช้ประโยชน์ (Utilization) เป็นการผลิตผลผลิตจากงานวิจัยขนาดใหญ่ (mass 
production) เพื่อการค้าหรือการพาณิชย์ (Commercialization) หรือน าออกสู่สาธารณะเพื่อการใช้
ประโยชน ์

ภาพที่ 2.4 แผนภาพแสดงระดับขึ้นงานวิจัยของ สวก. 

 
 
 
 
ที่มา: เอกสารค าจ ากัดความระดับงานวิจัย สวก. 

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงระดับขั้นงานวิจัยของ สวก. ดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่เอกชน
มีความไม่มั่นใจว่าผลงานวิจัยที่วิจัยและพัฒนาขึ้นมาถึงในระดับต้นแบบแล้ว จะสามารถน าไปขยาย
ผลในเชิงพาณิชย์ได้ หรือในกรณีที่ เป็นผลิตภัณฑ์จะมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือไม่  ท าให้
ภาคเอกชนเกิดความกังวลว่าหากลงทุนซื้อเทคโนโลยีต่างๆ แล้ว อาจเกิดความไม่คุ้มค่าขึ้นใน
อนาคต  ทาง สวก. ก็ได้ตระหนักถึงสาเหตุในดังกล่าว จึงได้มีการเพิ่มการสนับสนุนงานวิจัยใน
ระดับที่ 5 และ 6 ขึ้น เพื่อเป็นการยืนยันเทคโนโลยี หรือเป็นการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากงานวิจัย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เอกชนเกิดความมั่นใจว่าเมื่อลงทุนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว
จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้และจะส่งผลให้โอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ 
สวก. มีมากขึ้น ดังนั้น จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว่าในระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557 สวก. ได้มี
การให้ความส าคัญและสนับสนุนงานวิจัยในระดับที่ 5 และ 6 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

Basic 
Research 

Applied 
Research 

Experiment 
Development Prototype Pilot Plant Utilization 

 RESEARCH
DEVELOPMENT
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ตารางที่ 2.1 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก สวก.  จ าแนกตามระดับขั้น
งานวิจัย 

ระดับขั้น  2546 2547   2548 2549   2550 2551  2552  2553  2554  2555  2556  2557  

1. การวิจัยพ้ืนฐาน 0 0 2 2 1 1 1 0 2 3 10 5 
2. การวิจัยประยุกต์ 0 0 1 0 0 0 4 3 1 7 12 11 
3. การวิจัยเชิงทดลอง 0 1 5 1 2 7 8 5 11 14 11 12 
4. การพัฒนาต้นแบบ 2 1 2 0 2 4 5 9 10 7 14 14 
5. การพัฒนาโรงงานต้นแบบ 0 0 0 1 0 1 0 0 4 5 3 8 
6. การใช้ประโยชน ์ 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลที่ได้รับจาก สวก. 

3. งานวิจัยมุ่งเป้า 

ในระยะที่ผ่านมา  ตามยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของชาติรัฐบาลมีความต้องการที่จะน า
งานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ดังนั้น  รัฐบาลจึงมี
แนวทางในการบริหารจัดการงานวิจัยของชาติแบบบูรณาการ โดยด าเนินงานในนามของ “เครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแหงชาติ” หรือ คอบช. ซึ่งประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ 
(สวทช.)  โดยเร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ 2555 
 ในปีงบประมาณ 2555 คอบช. ได้มอบหมายให้ สวก. มีหน้าที่ในการก ากับดูแลกรอบ
งานวิจัยเร่ืองข้าวของประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่  (1) ยุทธศาสตร์ด้านพันธุ์ข้าว  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว  (3) ยุทศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว  (4) ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป  และ (5) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การตลาดข้าว  โดย สวก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัยเร่ืองข้าวนี้จ านวน 
240 ล้านบาท ซึ่ง สวก. ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยมุ่งเป้าเร่ืองข้าวจ านวน 60 โครงการ ด้วย
งบประมาณ 228 ล้านบาท 
 ต่อมา ในปีงบประมาณ 2556  คอบช. ได้มอบหมายให้ สวก. บริหารโครงการวิจัยเพิ่มเติม
เป็นทั้งหมด 4 กลุ่มเร่ือง ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยเร่ืองข้าว  งบประมาณ 200 ล้านบาท (สวก. สนับสนุน
โครงการวิจัยในกลุ่มนี้ทั้งหมด 67 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งหมด 190 ล้านบาท)  กลุ่มงานวิจัย
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ด้านอาหารเพื่อความมั่นคง งบประมาณ 90 ล้านบาท  กลุ่มงานวิจัยเร่ืองปาล์มน้ ามัน งบประมาณ 90 
ล้านบาท และกลุ่มงานวิจัยพื้นที่สูง งบประมาณ 30 ล้านบาท 
 ในปี 2557 สวก. มีขอบเขตการท างานในการบริหารจัดการทุนวิจัยมุ่งเป้าที่ได้รับมอบหมาย
จาก คอบช. ในกลุ่มเร่ือง ข้าวเพื่อการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ปาล์มน้ ามันเพื่อเพิ่มมูลค่าและลด
ต้นทุนการผลิต และสมุนไพรไทย 

ความเปลี่ยนแปลงด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร 

จากวัตถุประสงค์การจัดตั้งในข้อ 2 ระบุว่า  สวก. มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังกล่าว  สวก. จึงได้
ก าหนด “ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำนักวิจัยและเครือข่ำย โดยเน้นบุคลำกรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในลักษณะต่อยอด”  ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3 

สวก. ได้มีการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดย
ในระยะแรกของการด าเนินงาน สวก. มีการสนับสนุนเพียงทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
โดยทุนการศึกษาที่ สวก. สนับทุนนั้น ประกอบด้วยทุนการศึกษาประเภทต่างๆ  ดังนี้  

1. ทุน สวก.  เป็นทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ 
สวก. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ทุน สวก. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทุนระดับปริญญาเอก 
ปริญญาโท-เอก และปริญญาตรี-โท-เอก ซึ่งในช่วงแรกของการด าเนินงานมีเพียงการสนับสนุนทุน
ในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท -เอกเท่านั้น แต่ในปีงบประมาณ 2551 สวก. ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท-เอก จึงได้เพิ่มเติมทุนการศึกษาในระดับดังกล่าว
ขึ้น โดยจ านวนทุนและสาขาวิชาที่เปิดรับขึ้นอยู่กับความต้องการบุคลากรด้านการเกษตรของ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทุน สวก. เป็นทุนที่เปิดให้ทั้งบุคคลากร
ภายนอก และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสิทธิสมัครเข้ารับทุนได้  แต่มีการ
ก าหนดเงื่อนไขการรับทุนว่า ผู้ที่รับทุนจะต้องกลับมาท างานชดใช้ทุนในหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเวลาสองเท่าของเวลาที่ใช้ไปในการศึกษา 

2. ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เป็นทุนระดับปริญญาเอกทั้งในและ
ต่างประเทศที่ สวก. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยทุนนี้เน้นลักษณะการวิจัยอย่างเดียวซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเข้าห้องเรียน  ดังนั้นผู้รับทุนจึงสามารถท างานพร้อมกับท าวิจัยควบคู่กันไปได้  ในกรณี
ของทุนต่างประเทศ ผู้รับทุนยังสามารถท างานที่หน่วยงานต้นสังกัดในประเทศ แต่สามารถเดินทาง
ไปต่างประเทศเพื่อท าวิจัยได้ปีละไม่เกิน 3 เดือน  โดยผู้มีสิทธิในการรับทุนนี้ต้องเป็นข้าราชการใน
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สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น  และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาชดใช้ทุนกับ
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานต้นสังกัด) เป็นสองเท่าของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  

3. ทุนปริญญาตรีส าหรับผู้จบจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  เป็น
ทุนการศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาตรีที่ สวก. มีความประสงค์ที่จะทูลเกล้าฯ ถวาย
ทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สวก. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด และส านักพระราชวังเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนและจัดการดูแลทั้งหมด  ทุนนี้ไม่
มีข้อผูกมัดใดๆ ส าหรับนักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษา   

4. ทุนปริญญาตรีส าหรับบุตรหลายเกษตรกร เป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายในประเทศ โดย สวก. ร่วมกับธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละคร่ึง ผู้มี
สิทธิในการรับทุนต้องเป็นบุตรหลานเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ ธ.ก.ส.เท่านั้น ทุนการศึกษามี
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 25552-2554) และมีเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. 2557 จะได้เกษตรกร
รุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจและยึดมั่นในการด าเนินอาชีพเกษตรกร ที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีจ านวน 27 คน  ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร หรืออาชีพอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ของผู้รับทุนเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา 

ระหว่างปี พ.ศ.2547- 2554  สวก. ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษารวมทั้งหมด 143 ทุน2

และใช้งบประมาณทั้งหมดกว่า 183 ล้านบาท3 (ดูตารางที่ 2.2 ประกอบ) 

ในปีงบประมาณ 2555 สวก. ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการสนับสนุนทุนการ
พัฒนาบุคคลากรโดยมีการเพิ่มและเน้นการสนับสนุนทุนอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นทุนระยะสั้นมากกว่าการให้ทุนการศึกษาในระยะยาว ส าหรับบุคลากรในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  (ดูตารางที่ 2.2 ประกอบ)  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุอยู่หลาย
ประการ เช่น 
   (1) การให้ทุนอบรมและปฏิบัติการวิจัยนั้นมีระยะเวลาที่สั้นกว่าทุนการศึกษามาก ท าให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถพัฒนาบุคลากรในด้านที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

                                                           
2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 
3ข้อมูลจากงบการเงินปีงบประมาณ 2546-2554 
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 (2)  บุคคลทั่วไปที่ได้รับทุนการศึกษาในระยะยาว โดยไม่เคยท างานในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มาก่อน  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ามาท างานในกระทรวง อาจไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรม
องค์กรและอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรเป็นเวลานาน ดังนั้น การสนับสนุนทุน
ให้กับผู้ที่ท างานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้ว อาจช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 
 (3) ทุนการอบรมและปฏิบัติการวิจัยใช้งบประมาณที่ต่ ากว่าการสนับสนุนทุนการศึกษา ท า
ให้ สวก. สามารถกระจายโอกาสในการได้รับทุนให้กับหลายหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้มากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มการพัฒนาบุคลากรการวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 
ได้มากขึ้น 
 (4) การให้ทุนอบบรมและปฏิบัติการวิจัย มีส่วนช่วยลดปัญหาด้านการบรรจุบุคลากรเข้า
ท างานด้านการวิจัย  เพราะมีกรณีที่ เมื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว 
หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับไม่มีต าแหน่งในด้านงานวิจัยที่ว่าง  ท าให้ผู้ที่
ได้รับทุนอาจต้องไปอยู่ในหน่วยงานที่ไม่ได้ท าวิจัย ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ในการให้ทุนของ สวก. 

  ทั้งนี้ อาจยังมีสาเหตุอ่ืนๆ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการให้ทุนสนับสนุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรวิจัยเพิ่มเติมอีก 

ในปัจจุบัน สวก. มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรผ่าน 4 
ช่องทาง ดังนี ้

1. ทุนการศึกษา  ปัจจุบัน สวก. มีการสนับสนุนเพียงทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 
ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาก่อนปี พ.ศ. 2555 สวก. จะยังให้การ
สนับสนุนจนจบการศึกษา  

2. ทุนอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  เป็นการพัฒนานักวิชาการหรือนักวิจัย
ด้านการเกษตรที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในระยะเวลาอันสั้น คือ การฝึกอบรม 
ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนต่อหลักสูตร และ การปฏิบัติการวิจัย ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน  1 ปี ต่อ
คร้ัง  โดยหัวข้อที่สนับสนุนทุนในการไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ต้องเป็น
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการวิจัย หรือหัวข้อ
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยที่อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร โดยเงื่อนไขในการรับทุนคือผู้ที่รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
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3. ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ   เป็นทุนที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยด้านการเกษตรสังกัดภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโอกาสเข้าร่วม
และมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยทุนที่เปิดรับสมัครมี 2 
ประเภท คือ ประเภทปากเปล่า (Oral Presentation) และประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
ผลงานวิจัยที่จะไปน าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติต้องเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. 
หรือยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

4. โครงการฝึกอบรม เป็นการจัดการฝึกอบรมโดย สวก. ในด้านต่างๆ ที่ สวก. เห็นว่ามี
ความส าคัญต่อการวิจัยในภาคการเกษตรของประเทศไทย สวก. ได้เร่ิมจัดฝึกอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551-ปัจจุบัน รวมทั้งหมด 59 หลักสูตร และมีผู้เข้าฝึกอบรมจ านวน 2,616 คน 
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ตารางที่ 2.2  จ านวนทุนการศึกษา  ทุนฝึกอบรม และทุนปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ   (ที่มา: ข้อมูลจาก สวก. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557และงบการเงินปี 2547-2556) 

ทุน ระดับการศึกษา 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 รวม 

ทุน สวก. 

ปริญญาเอก (ต่างประเทศ) 1 13 7     2 1 3       27 

ปริญญาเอก (ในประเทศ)   6           3       9 

ปริญญาโท-เอก (ต่างประเทศ)   4       1 4 3       12 

ปริญญาโท-เอก (ในประเทศ)   4           2       6 
ปริญญาโท (ต่างประเทศ)               1       1 

ปริญญาโท (ในประเทศ)             1 4       5 

ปริญญาตร-ีโท-เอก (ต่างประเทศ)         2   1 2       5 

ทุนฝึกอบรม (ต่างประเทศ)                 24 42 12 78 
ทุนปฏิบัติการวิจัย (ต่างประเทศ)                 9 9 3 21 

ทุน 80 ป ี
ปริญญาเอก (ต่างประเทศ)         4 2 4   3   3 16 

ปริญญาเอก (ในประเทศ)         3 4 2 3 4 4 5 25 

ทุนธ.ก.ส. ปริญญาตร ี           9 9 9       27 
ทุน ตชด. ปริญญาตร ี         7 9 9 4 7 7   43 

รวม 1 27 7 0 16 27 31 34 47 62 23 275 

งบประมาณด้านการพฒันาบุคลากรวิจัย (ล้านบาท) 0.84 3.36 20.48 25.10 36.66 32.90 31.68 32.01 49.11 46.12 NA 278.27 
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ความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงาน 

 เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการสนับสนุนทุนวิจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ท า
ให้ สวก. ต้องมีการปรับตัวในด้านการบริหารงานให้สอดคล้องกัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุด
น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในปีงบประมาณ 2556  (ดูภาพที่ 2.2 และ 2.3 
ประกอบ)  

เดิม สวก. มีโครงสร้างองค์กรตามภาพที่ 2.2 ซึ่งมีการแบ่งระดับการบริหารโดยผู้บริหาร
สูงสุด คือ ผู้อ านวยการ สวก. และผู้บริหารล าดับรองลงมา คือ รองผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดับ
ล่างสุด คือ หัวหน้าส านักซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานในส านัก  ในส่วนรองผู้อ านวยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ รองผู้อ านวยการด้านวิชาการจะดูแล 2 ส านัก ได้แก่ ส านักสนับสนุนงานวิจัยซึ่ง
มีหน้าที่วิเคราะห์โครงการและติดตามประเมินผลที่ สวก. ให้การสนับสนุน  และการบริหาร
ทุนการศึกษา รวมถึงดูแลงานสัมมนาฝึกอบรมและดูงาน และส านักเกษตรพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่
วิเคราะห์เชิงพาณิชย์ บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์  ส่วนรองผู้อ านวยการด้านบริหารจะดูแลอีก 2 ส านักที่เหลือ ได้แก่ ส านักอ านวยการซึ่ง
รับผิดชอบงานนโยบายและแผน งานบริหารบุคลากร งานนิติกรและสิทธิประโยชน์ งานฐานข้อมูล
และสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานความร่วมมือระหว่างองค์กร และส านักบริหารซึ่ง
รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานพัสดุ  

ในปีงบประมาณ 2556  สวก. ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามภาพที่ 2.3 ซึ่งมี
ผู้อ านวยการ สวก. เป็นผู้บริหารล าดับสูงสุด โดยมีรองผู้อ านวยการเป็นผู้ช่วยเหลือใน 2 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ และด้านบริหาร จากนั้นมีผู้บริหารล าดับต่อมา คือ หัวหน้าส านักต่างๆ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก 4 ส านัก เป็น 5 ส านักและ 1 กลุ่มงาน ดังนี้ 

ส ำนักสนับสนุนงำนวิจัย มีหน้าที่ในวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการทั้งงานวิจัยเชิงพาณิชย์  
สาธารณะและนโยบาย  รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการที่ สวก. ให้การสนับสนุนทุนการ
วิจัย โดยโครงการระดับ 1-4 จะอยู่ในขอบเขตการท างานของส านักสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด  
นอกจากนี้ ส านักสนับสนุนงานวิจัย ยังมีหน้าที่สร้างเครือข่ายการพัฒนาโครงการวิจัยกับหน่วยงาน
วิจัยอื่นๆ อีกด้วย 

 ส ำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์  มีหน้าที่ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของโครงการเชิง
พาณิชย์  สาธารณะ และนโยบาย ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้  การหาหน่วยงาน
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เป้าหมายที่ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการจด
ทะเบียนผลงานวิจัยเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  และมีหน้าที่การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ  รวมถึง
ติดตามและประเมินผลโครงการระดับ 5 และ 6 ที่ สวก. ให้การสนับสนุนทุนการวิจัย 

ส ำนักพัฒนำบุคลำกรวิจัย    มีหน้าที่ในการบริหารทุนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร อีกทั้งยังมีหน้าที่ดูแลและติดตามผู้ได้รับทุน
พัฒนาการวิจัยทั้ง ทุนการศึกษา ทุนอบรมและปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ  และทุนน าเสนอผลงาน 
ณ ต่างประเทศ 

ส ำนกัเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีหน้าที่ในการจัดการความรู้ที่ได้จากงานวิจัยด้านการเกษตร 
รวมทั้งระบบฐานข้อมูลวิจัยของ สวก. ชื่อ “ระบบ EPMS”  รวมถึงงานวิจัย พัฒนา ข้อมูลและ
สารสนเทศด้านวิจัยการเกษตร 

ส ำนักบริหำร  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณส านักงาน  งานการเงินและบริหารกองทุน 
งานบัญชีและพัสดุ งานนิติการ 

กลุ่มงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณในการด าเนินงานของ สวก. ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้  
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์องค์กร และวางภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร การบริหาร
คุณภาพการด าเนินงานขององค์กร งานเลขานุการ และการสร้างความร่วมมือระหว่าง สวก. กับ
องค์กรอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

2.2 การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโดยมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

สวก. เป็นองค์กรในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 
2542 มาตรา 42 ระบุว่า 

“...มำตรำ  ๔๒  เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนขององค์กร
มหำชน โดยให้องค์กำรมหำชนมีควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินกิจกำรตำมควำมเหมำะสมภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลโดยมีเป้ำหมำยที่แน่ชัด  ให้องค์กำรมหำชนอยู่ภำยใต้ระบบกำรประเมินผลขององค์กำร
มหำชนตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด  เว้นแต่พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งจะก ำหนดระบบกำรประเมินผล
ไว้เป็นอย่ำงอื่น...” 
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โดยพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2546  มาตรา 38 ระบุว่า 

 “...มำตรำ ๓๘  ภำยใต้บังคับมำตรำ  ๔๒  แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ.
๒๕๔๒ เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมประสิทธิภำพและกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  โครงกำร  และแผนงำนที่ได้จัดไว้ ให้ส ำนักงำนจัดให้มีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ
สำมปี 

 กำรประเมินผลตำมวรรคหนึ่ง ให้จัดท ำโดยสถำบันหรือองค์กรที่เป็นกลำงและมีควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนกำรประเมินผลกิจกำรของส ำนักงำน  โดยมีกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรำกฏในด้ำน
ประสิทธิผล ในด้ำนประสิทธิภำพ และในด้ำนกำรพัฒนำองค์กร และในรำยละเอียดอ่ืนตำมที่
คณะกรรมกำรจะได้ก ำหนดเพิ่มเติมขึ้น 

 ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นเป็นกำรเฉพำะกำล จะจัดให้มีกำรประเมินเป็นคร้ังครำวตำมมำตรำนี้
ด้วยก็ได้...” 

 ดังนั้น ในการด าเนินงานในระยะที่ผ่านมาคณะกรรมการ สวก. ได้คัดเลือกให้มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. ใน 2 คร้ัง 
คือ ในรอบปี พ.ศ.2547-2551 และในรอบปี พ.ศ.2552-2554 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้

2.2.1 การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร รอบที่ 1        
(พ.ศ. 2547-2551)  

 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551) ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลการบริหารจัดการและการด าเนินงานของ สวก. ในรอบ 5 ปีแรกของการด าเนินงาน คือ 
ระหว่าง ปีงบประมาณ 2546-2551 ซึ่งผลการประเมินสามารถสรุปได้ ดังนี้  

2.2.1.1 การประเมินด้านประสิทธิภาพ 
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 การประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมของการด าเนินงานในรอบ 5 ปีแรกของการ
ด าเนินงาน พบว่า ทาง สวก. ได้ด าเนินงานตามกรอบพันธกิจหลัก 3 ประการที่ได้วางไว้ใน
ยุทธศาสตร์การวิจัยเกษตรพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดต้ัง  ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยเกษตรเชิงพาณิชย์ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเกษตรเชิงพาณิชย์ 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตรเชิง

พาณิชย์ 

โดยในระหว่างปีงบประมาณ 2546-2551 สวก. ได้มีการใช้แผนงบประมาณ รวม 1,247.44 ล้านบาท 
ในการด าเนินงานในพันธกิจทั้ง 3 แต่มีการอนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมจริง 684.5 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 55 ของแผนที่ต้ังไว้ 

 การด าเนินงานใน 5 ปีแรกนั้น สวก. ได้ให้ความส าคัญกับพันธกิจที่ 1 มากที่สุด มีการใช้
งบประมาณในการด าเนินงานตามพันธกิจที่ 1 โดยสนับสนุนทุนการวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ รวม
ทั้งหมด 40 โครงการ โดยใช้ทุนสนับสนุน 495.47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 72.83 ของงบประมาณที่
ใช้ด าเนินงานจริง รองมา คือ พันธกิจที่ 2 การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร สวก. ได้มีการให้
ทุนการศึกษาทั้งหมด 61 ทุนการศึกษาเป็นเงิน 185.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.06 และพันธกิจที่ 
3 ด้านการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย สวก. ได้มีการอนุมัติค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3.84 ล้าน
บาทคิดเป็น ร้อยละ 0.56  ตามล าดับ 

 แม้ว่า สวก. จะมีการให้ความส าคัญกับงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกษตร
เชิงพาณิชย์ แต่เมื่อพิจารณาในรายโครงการแล้ว จะพบว่า  มีหลายโครงการที่เป็นลักษณะงานวิจัย
พื้นฐาน ซึ่งแม้ว่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับประเทศ  แต่ก็ไม่ได้สอดคล้อง
กับพันธกิจของ สวก. ที่ก าหนดไว้   

 จากการประเมิน พบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมของ สวก. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภาพ
ในช่วง 5 ปี ค่อนข้างมีความผันผวน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น จ านวนนักวิจัยที่มา
ขอทุนแต่ละปี และปัจจัยภายใน เช่น การขาดกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทาง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551) ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คือ อาจมีการน าหลักการการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม (Total 
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Quality Management หรือ TQM) เข้ามาใช้ในกระบวนการท างาน และควรให้ความส าคัญกับ
ต้นทุนต่อผลิตผลขององค์กร เพื่อน าข้อมูลมาใช้ชี้วัดในการบริหารต้นทุนของ  สวก. เอง 

 ในการประเมินด้านผลตอบแทนรวมและความยั่งยืนทางการเงินของ สวก. พบว่า สวก. มี
รายได้รวมประมาณ 7 ล้านบาท จากโครงการวิจัยที่สนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของเงินทุน
สนับสนุนโครงการวิจัย  และมีเพียง 2 โครงการที่มีรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา  ด้วยเหตุนี้ท าให้
อาจกล่าวได้ว่า สวก. มีความเสี่ยงทางการเงินจากการด าเนินการในระดับสูง (High Financial Risk) 
ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ในอนาคต ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (2551) ได้ให้ความคิดเห็นว่า สวก. ควรมีการให้ความส าคัญกับโครงการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อ
สร้างรายได้ หรือโครงการที่มีโอกาสประสบความส าเร็จได้เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย์สูงเป็นล าดับแรก รวมทั้งการตั้งโจทย์วิจัยของโครงการควรมีการศึกษา วิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมทางตลาดเป็นล าดับแรก และงานวิจัยจะต้องตอบสนองความต้องการของตลาดได้
อย่างแท้จริง (market-driven research project) ซึ่งอาจต้องให้ผู้ที่ต้องการใช้ผลงานวิจัยมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาข้อเสนอ 

 ในการประเมินต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พบว่า สวก. มีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน
ในบางกิจกรรมสูงขึ้น (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง) เช่น ต้นทุนการให้ทุนวิจัย ต้นทุนการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย และต้นทุนการฝึกอบรม อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนใน
บางกิจกรรมลดลง (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงขึ้น) เช่น ต้นทุนการติดตามงานวิจัย ต้นทุนทรัพย์สิน
ทางปัญญาและทรัพย์สินอ่ืนอันเป็นผลมาจากงานวิจัย และต้นทุนการบริหารจัดการสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล  

2.2.1.2 การประเมินด้านประสิทธิผล 

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551)  ประเมินประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของ สวก. ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้ำนกำรสนับสนุนงำนวิจัย พบว่า  สวก. มีการใช้ตัวชี้วัดด้านรายได้  จ านวนเงินทุนวิจัยที่
ใช้เทียบกับแผน และการจดทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการท างานในด้านนี้ 
อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551) เห็นว่า สวก. ยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งอาจมีการปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพราะการจด
ทรัพย์สินทางปัญญาต้องใช้ระยะเวลานานท าให้ไม่เหมาะแก่การเป็นตัวชี้วัดในระยะสั้น หรือ สวก. 
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เอง อาจต้องมีการปรับการด าเนินการโดยร่วมพัฒนางานวิจัยแบบตัวต่อตัวผ่านการหารือร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญของ สวก. และอาจต้องให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการก าหนดโจทย์งานวิจัยด้วย 

ด้ำนกำรพัฒนำบุคคล พบว่า ในบางปี สวก. ยังไม่สามารถอนุมัติทุนการศึกษาได้ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้  ซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551) ได้ให้ข้อเสนอว่า สวก. ควรมี
การศึกษาภาพรวมของภาคเกษตรไทยว่ามีความต้องการบุคลากรในระดับการศึกษาใดและสาขาใด 
เพื่อให้สามารถระบุสาขาที่ให้การสนับสนุนได้  รวมถึงควรมีการค านึงถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
และสาขาที่ผู้สมัครประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อ  นอกจากนี้ ควรมีการเปิดกว้างให้กับผู้สนใจในหลาย
หน่วยงานมากกว่าเพียงข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น  และสวก. ควรมีการเพิ่ม
ตัวชี้วัดด้านจ านวนนักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายของแผนการศึกษา เพื่อให้สามารถ
สะท้อนประสิทธิผลการท างานของ สวก. ได้ดียิ่งขึ้น 

ด้ำนกำรพัฒนำฐำนข้อมูล พบว่า แม้การด าเนินงานในส่วนนี้ไม่สามารถด าเนินได้ตามแผน
แม่บทที่วางกรอบงบประมาณไว้ แต่เมื่อวัดจากดัชนีชี้วัดจากอัตราการเข้าชมเว็บไซต์  หรือการ
เผยแพร่ผลงานแล้ว สวก. สามารถด าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551)  ยังได้ให้ข้อเสนอกับทาง สวก. ว่าควรมีการเร่ง
ด าเนินงานด้านนี้  โดยต้องค านึงถึงสถานะองค์ความรู้ในภาคเกษตรกรรมไทย และการน าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการในสาขาการผลิตต่างๆ  และใน
ส่วนข้อมูลทางวิชาการควรมีการเพิ่มการตีพิมพ์วารสารวิชาการที่มี peer review  เพื่อท าหน้าที่เป็น
กลไกกลั่นกรองและต่อยอดงานองค์ความรู้ทางวิชาการ 

2.2.1.3 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร  

ผลการประเมินด้านการพัฒนาองค์กรมีผลสรุป ดังนี้  

1. ควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องของโครงสร้ำงกำรท ำงำนของ สวก. ต่อกำรขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำนขององค์กร 

สวก. จัดโครงสร้างองค์กรโดยการแบ่งหน่วยงานตามหน้าที่ (Functional Structure) แต่ยัง
ขาดหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญในสาขาการวิจัยรายสาขาเป็นบุคลากรประจ าในส านักงานฯ ที่จะ
รับผิดชอบการด าเนินงานส่งเสริมการวิจัยรายสาขาตามแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (2551) จึงมีข้อเสนอแนะให้ สวก. จัดให้มีหน่วยงานและผู้ เชี่ยวชาญรับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนการวิจัยรายสาขาเพื่อให้การด าเนินงานส่งเสริมการวิจัยการเกษตรมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้เสนอแนะให้ สวก. ควรจัดท าแผนงานสนับสนุนการวิจัย 
(Program Based Research Funding) โดยพิจารณาถึงความต้องการและช่องว่างทางความรู้แทนการ
สนับสนุนการวิจัยเป็นรายโครงการ (Project Based Research Funding)  

ในด้านการจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
(2551) ได้เสนอแนะให้เพิ่มการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดท านโยบาย
และแผนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ในการพัฒนาการ
เกษตรของไทย 

2. กำรท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

สวก. ได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ลงนาม
บันทึกความตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตหรือพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยจ านวน 48 
บันทึกความตกลง (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2551) 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (2551) มีข้อเสนอแนะว่า สวก. ควรจัดท าแผน
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในแต่ละบันทึกข้อความตกลงร่วมมือ ที่ระบุวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับจากความร่วมมือ และติดตามกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้ง
ประเมินผลงาน ผลประโยชน์ หรือผลลัพธ์ของความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง 

3. กำรประเมินคุณภำพของอภิบำลขององค์กร (Governance) 

จากการประเมินด้านความโปร่งใส (Transparency) พบว่า พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้มีกรรมการโดย
ต าแหน่ง 6 ต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่ แตกต่าง
จากโครงสร้างของกรรมการในองค์กรที่มีภารกิจที่คล้ายคลึงกันในประเทศพัฒนาแล้ว สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551) ได้เสนอแนะให้มีการทบทวนโครงสร้างของกรรมการเพื่อให้ได้
กรรมการที่มีประสบการณ์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และด้านการเกษตรด้วย ใน
ด้านการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้บริหารหรือกรรมการมี
ส่วนได้เสียกับบริษัท ตลอดจนข้อก าหนดว่าด้วยอภิบาลของบริษัท พบว่า ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล และข้อมูลส าคัญบางอย่างยังไม่ปรากฏในเว็บไซต ์
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ในด้านความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (Responsibility) พบว่า สวก. ได้ออก
ระเบียบตามข้อก าหนดของ พ.ร.บ. องค์การมหาชน และตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานฯ ได้
เกือบครบถ้วน  ยกเว้นเร่ืองการประเมินผลงานของคณะกรรมการซึ่งยังไม่มีการประเมินในขณะนั้น 

ในด้านการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ (Accountability) ของกรรมการและผู้บริหาร พบว่า 
สวก. ยังไม่มีระบบการประเมินคณะกรรมการรายปี ไม่มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการบริหารในรายงานประจ าปีหรือเว็บไซต์ ไม่มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตาม
มติคณะกรรมการ และไม่มีข้อมูลว่ามีคณะกรรมการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
อ่ืนของภาครัฐหรือวิสาหกิจเกิน 3 แห่งหรือไม่ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (2551) 
มีข้อเสนอว่าไม่ควรเป็นกรรมการเกิน 3 แห่ง เพื่อจะได้มีเวลาในการท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ 

4. กำรประเมินผลงำนและกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ สวก. โดยใช้ตัวชี้วัด (Performance 
Management by KPIs) 

สวก. ได้มีระบบการประเมินการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัด 17 ตัว ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้มีความ
ชัดเจน ตรวจสอบง่าย น่าเชื่อถือ และสามารถแสดงให้เห็นภาพผลการด าเนินงานของ สวก. ได้ใน
ระดับหนึ่ง  

5. กำรประเมินผลงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 

 สวก. มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม และได้ส่งบุคลากรไปอบรม
หลักสูตรต่างๆ ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ แต่แผนฯ ดังกล่าว ยังขาดยุทธศาสตร์ในการวาง
แผนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551) ได้มีข้อเสนอแนะ
ให้สวก.จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมโดยการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในการ
ฝึกอบรมตามต าแหน่งงาน (Training Road Map) 

2.2.2 การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรรอบที่ 2 (พ.ศ. 
2552-2554) 

 ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 สวก. ได้ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานฯ ฉบับที่ 2 ที่
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มีนาคม พ.ศ. 2551) 
รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สวก. ยุทธศาสตร์การด าเนินงานฯ  
ฉบับที่ 2 มี รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
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พันธกิจ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยเกษตรเชิงพาณิชย์ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเกษตร 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 

วัตถุประสงค์ 

(1) การเป็นแหล่งทุนเป้าหมายที่ส าคัญด้านการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ของนักวิจัยจาก
ทุกภาคส่วน (Agricultural Research Agency of Choice) 

(2) การบริหารจัดการเพื่อได้โครงการวิจัยที่ตรงกับพันธกิจทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(Research Portfolio Management) ตรงกับความต้องการของตลาดบนฐานความรู้และ
นวัตกรรม ที่จะสามารถน าไปสร้างและ/หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรในทุกภาคส่วนและสร้างเครือข่ายของ
นักวิจัยด้านการเกษตร (Development of Research Workforce and Network 
Excellence) อย่างครบวงจร ต่อเน่ือง 

(4) การมีความความมั่นคงทางการเงินเพื่อสามารถด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจได้อย่าง
ต่อเน่ืองและยั่งยืน (Growth and Sustainability in Funding) 

 ในการประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. ในคร้ังที่ 2 คณะผู้ประเมินมีขอบเขตในการ
ประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินประสิทธิภาพ  2) การประเมินประสิทธิผล  3) การ
ประเมินการพัฒนาและการก ากับดูแลองค์กร  4) การประเมินผลกระทบของโครงการวิจัย  และ 5) 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

2.2.2.1 กำรประเมินประสิทธิภำพ 

ในยุทธศาสตร์การด าเนินงานฉบับที่ 2  สวก. ได้ตั้งกรอบวงเงินงบประมาณในการ
ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ไว้จ านวน 65.51 ล้านบาท  แม้ว่ากรอบวงเงินดังกล่าวจะ
ต่ าว่าในช่วงแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานฉบับที่ 1 แต่เมื่อเปรียบเทียบกรอบวงเงินเฉลี่ยรายปีขอบ
ยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 นั้นยังสูงกว่าฉบับที่ 1 ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการใช้งบประมาณในด้านการ
จัดการให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน และการยกระดับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
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อย่างไรก็ตาม สวก. ก็ยังให้ความส าคัญกับพัทธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
การเกษตรเชิงพาณิชย์มากที่สุด รองลงมายังคงเป็นเร่ืองการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
และด้านการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ตามล าดับ  นอกจากนี้ 
สวก. ให้ความส าคัญมากขึ้นกับประเด็นความมั่นคงทางการเงินและการยกระดับระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพด้วยการเน้นการวางโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
อย่างครบวงจร การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรภายในองค์กรในการให้บริการและจัดการโครงการวิจัย เป็นต้น 

เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับกรอบเงินงบประมาณที่วางไว้ของ สวก. จะพบว่า สวก.
ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามกรอบที่วางไว้ ในทุก ๆ พันธกิจ  ดังนั้น สวก.จึงควร
หันมาทบทวนและพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ต่างๆ มีทิศทางที่เหมาะสมแล้วหรือไม่  และปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของ สวก. ยังขึ้นกับการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวมขององค์กรด้วย 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สวก. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตรเชิง
พาณิชย์นั้น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554) ได้ประเมินว่า สวก. ได้มีการให้ทุนใน
ลักษณะที่กระจายตัวมากขึ้น  โดยสัดส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลดลง และกลุ่มสถาบันการศึกษาเป็นกลุ่มที่ได้รับทุนวิจัยจาก สวก. มากที่สุด ซึ่งสะท้อนถึง
ความสามารถของ สวก. ในการจูงใจให้นักวิจัยจากแหล่งต่างๆ เข้ามาใช้ประโยชน์จากทุนวิจัยมาก
ขึ้น  นอกจานี้ สวก. ยังมีการลดปริมาณเงินทุนสนับสนุนที่จัดสรรให้แก่โครงการต่างๆ โดยเฉลี่ย
ลดลงมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการกระจายเงินทุนให้กับนักวิจัยได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และยัง
เป็นการลดความเสี่ยงของ สวก. ลงด้วยอีกทางหนึ่ง  ในด้านการคัดเลือกโครงการของ สวก. 
จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 3 ระดับซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้บางคร้ังกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการมีความล่าช้า อีกทั้งการปฏิบัติงานยังมีความซ้ าซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่ง
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าได้อีกทางหนึ่ง  การติดตามโครงการวิจัยของ สวก. ทุกๆ 6 เดือน
นั้นอาจมีความไม่เหมาะสมกับบางโครงการวิจัย รวมทั้ง สวก. ยังไม่มีขั้นตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการยับยั้งการด าเนินโครงการวิจัยที่คาดว่าจะล้มเหลวก่อนโครงการสิ้นสุด     

สวก. ได้มีความพยายามในการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการท า
วิจัย แต่ สวก. ยังไม่สามารถด าเนินงานในด้านนี้ได้ในระดับที่น่าพอใจ ในส่วนการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชนนั้น พบว่า สวก. สามารถบริหารจัดการให้ทุนวิจัยจ านวนที่ เพิ่มขึ้น แต่จ านวน
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โครงการวิจัยที่สร้างรายได้แก่ สวก. ต่อโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว มีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการที่โครงการวิจัยของ สวก. อาจไม่ได้ตอบโจทย์ของตลาดอย่างที่ สวก. ต้องการให้
เป็น รวมทั้งงานวิจัยหลายชิ้นอาจไม่ได้ผลวิจัยที่น่าพอใจในระดับที่สามารถน าไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้ในทันที 

ในด้านความมั่นคงทางการเงินของ สวก. นั้น พบว่า สวก. ยังมีการพึ่งรายได้หลักในรูป
ดอกเบี้ยที่ได้จากการบริหารจัดการเงินทุนต้ังต้น  แต่ในส่วนรายได้จากผลงานวิจัยที่ได้กลับมานั้นมี
สัดส่วนที่น้อยมาก  ดังนั้น หาก สวก. ให้ทุนวิจัยเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ แล้ว โดยไม่สามารถสร้างรายได้จาก
ผลงานวิจัยที่มากขึ้นได้  สวก. อาจประสบปัญหาด้านความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้   ในด้าน
การบริหารต้นทุนโดยรวมของ สวก. พบว่า สวก. สามารถบริหารต้นทุนต่างๆ ได้ดีกว่าหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงานใกล้เคียงกันในประเทศ 

ส าหรับประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยการเกษตรระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554  มีสัดส่วนของนักเรียนทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกลดลง ในขณะที่ปริญญาตรีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สัดส่วนของ
นักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศก็มีสัดส่วนลดลงอย่างชัดเจนเช่นกัน และเนื่องจากปริมาณ
นักเรียนทุนที่ได้รับการศึกษายังมีจ านวนจ ากัดจึงยังไม่สามารถตอบสนองความขาดแคลนบุคลากร
ด้านการวิจัยการเกษตรได้ดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้น)  เมื่อพิจารณาด้านการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาและติดตามผลเทียบต่อ
ทุนการศึกษาที่ สวก. ให้การสนับสนุนในแต่ละปีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่
ข้อมูล และสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554) ได้
สอบถามความคิดเห็นไปยังนักวิจัยและนักเรียนทุนที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. โดย พบว่า 
นักวิจัยและนักเรียนทุนค่อนข้างพอใจกับการท างานของ สวก.  อย่างไรก็ตาม ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พบว่า สัดส่วนรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์มีค่าลดลงอย่างมาก อีกทั้งการแบ่งแยกหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้อยู่ในความรับผิดชอบของส านักอ านวยการ ขณะที่งาน
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักเกษตรพาณิชย์ น่าจะส่งผล
เสียต่อประสิทธิภาพในการประสานงานและการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย  
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2.2.2.2 กำรประเมินประสิทธิผล 

 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สวก. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
เชิงพาณิชย์นั้น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554) ได้ประเมินว่า สวก. สามารถให้การ
สนับสนุนโครงการวิจัยได้มากกว่าช่วงแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึง 2 เท่า และจ านวนเงินทุนวิจัยที่
อนุมัติยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ืองๆ แต่ในแต่ละปียังคงอนุมัติต่ ากว่างกรอบวงเงินที่วางไว้ ดังนั้น อาจ
สะท้อนให้เห็นถึงการก าหนดเป้าหมายที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการทุนวิจัยหรือขีด
ความสามารถในการท าวิจัยทางการเกษตร หรือการอนุมัติทุนวิจัยอาจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
อย่างไรก็ตาม ในช่วยแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 สามารถอนุมัติทุนวิจัยได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายมาก
ขึ้น  ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาก สวก. ได้เปลี่ยนแนวคิดโดยเน้นการสนับสนุนโครงการใช้มูลค่าไม่สูง
นักและมีระยะเวลาในการด าเนินการสั้น เพื่อให้สามารถได้ผลการวิจัยเร็วขึ้น และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้เร็วขึ้น ท าให้ สวก. มีรายได้จากโครงการวิจัยมากกว่าในช่วง 5 ปีแรกของการ
ด าเนินการอย่างมาก  เมื่อพิจารณาด้านจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยนั้น 
พบว่า ยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30.43 ของโครงการที่เสร็จสิ้นทั้งหมด  (ซึ่งส่วนมากได้มาตั้งแต่ช่วง
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2) แต่สาเหตุที่ส าคัญอาจมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ระยะเวลาในการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่นาน 

 ประสิทธิผลของการด าเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยการเกษตร พบว่า ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 สวก. ได้เพิ่มประเภททุนการศึกษาที่ให้ในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งเป็นเพียงการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ด้านการเกษตรแบบกว้างๆ มีโอกาสเข้าท างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องท างานวิจัยเมื่อส าเร็จการศึกษา ดังนั้น จึงท าให้จ านวน
ทุนการศึกษาทั้งหมดเพิ่มขึ้น แต่จ านวนทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีจ านวนลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 1 ซึ่งอาจท าให้จ านวนนักเรียนทุนที่ สวก. ต้องการให้ท างาน
วิจัยการเกษตรลดลง  นอกจากการสนับสนุนทุนการศึกษาแล้ว สวก. ยังได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรวิจัยการเกษตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น
มากขึ้นเร่ือยๆ  

 ประสิทธิผลของการด าเนินงานด้านการร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันอ่ืนๆ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554) พบว่า สวก. สามารถท า MOU ได้ใน
จ านวนที่ใกล้เคียงกับช่วยแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 1 แต่มีสัดส่วน MOU ที่ท ากับต่างประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเกือบทุก MOU ที่สวก. จัดท ากับหน่วยงานในประเทศสามารถน ามาซึ่งกิจกรรมทางวิชาการ
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ระหว่างสวก. กับหน่วยงานคู่สัญญา ในขณะที่ เกือบร้อยละ 80 ของ MOU ที่สวก. ท ากับหน่วยงานใน
ต่างประเทศสามารถก่อให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันได้  

 ในด้านประสิทธิผลในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร  สวก. สามารถเพิ่มจ านวนจ านวนคร้ังของ
การใช้บริการข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง
แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 หรือหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการข้อมูล โดยเฉพาะ
ในปีงบฯ 2554 ซึ่งมีจ านวนคร้ังของการใช้บริการมากถึง 8.7 เท่าของจ านวนคร้ังการใช้บริการในปี
งบฯ 2550   ซึ่งผลการประเมินที่ได้รับการรับรองแล้วจาก ก .พ.ร. จะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและที่ปรึกษาของ สวก. การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการเกษตรยังท าได้ไม่ดีนัก เมื่อเทียบกับการสนับสนุนโครงการวิจัยและบุคลากรการเกษตร 
โครงการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เช่น E-library และ ARDA Database ยังอยู่ในระยะ
เร่ิมต้น สวก. มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แต่ยัง
ขาดผู้ที่มีความรู้ด้านการเกษตรและผู้ที่ทราบรายละเอียดของผลการด าเนินงานขององค์กรที่จะท า
หน้าที่ตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างควรน าเสนอในเว็บไซต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักงานควรมีส่วน
ร่วมในการรวบรวมและคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการน าเสนอในเว็บไซต์ในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง  

2.2.2.3 กำรประเมินกำรพัฒนำและกำรก ำกับดูแลองค์กร 

 การประเมินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพบว่า สมรรถนะหลักบุคลากรของ สวก. มี
สมรรถนะที่ดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติงานเชิงรุก การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ แต่อย่างไรก็ตาม สวก. ควรพัฒนาและยกระดับศักยภาพทางด้านการ
ให้บริการ การท างานเป็นทีม และการปฏิบัติงานเชิงรุก ส่วนการประเมินสมรรถนะรวมพบว่า 
บุคลากรของ สวก. มีสมรรถนะที่ดีขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและทักษะด้ านการสื่ อสาร แต่อย่ างไรก็ตาม ควรพัฒนาทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศและการติดต่อประสานงานซึ่งผลการประเมินต่ ากว่าที่  สวก. คาดหวังไว้   และ 
สวก. อาจจ าเป็นต้องจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาต่างประเทศต่อไป หรืออาจต้อง
ทบทวนความเหมาะสมของหลักสูตรการสอนภาษาของสถาบัน Berlitzt ว่ามีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาทักษะของบุคลากรหรือไม่  ส่วนการประเมินสมรรถนะสุดท้ายคือสมรรถนะประจ าต าแหน่ง
ของพนักงานในแต่ละส านัก พบว่าทุกส านักมีสมรรถนะการท างานที่ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ แต่มี
จุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันออกไป โดยส านักสนับสนุนงานวิจัยมีจุดเด่นในทักษะในการ
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วิเคราะห์ การวางแผนงานและการจัดการ ส านักเกษตรพาณิชย์บุคคลการมีทักษะดีขึ้นในทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านวางแผนและการจัดการแต่ยังมีจุดอ่อนในด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย  ส านัก
อ านวยการมีควรพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ของส านักงาน ส านัก
บริหารมีความจ าเป็นต้องเพิ่มบุคลากรหรือยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน 

 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพบว่า สวก. เร่ิมด าเนินการติดตั้งและพัฒนา
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส านักงาน  ซึ่งจะส่งให้การด าเนินงานของ สวก. มีประสิทธิภาพ
การด าเนินงานที่สูงขึ้น แต่ในปัจจุบันพนังงานยังใช้ระบบดังกล่าวไม่มากนัก ดังนั้น สวก. ควร
ส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้น ส่วนการจัดการฐานข้อมูลส าหรับการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัย สวก. ควรปรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้จากการสนับสนุนโครงการวิจัยตลอดจนความคืบหน้าของการท าวิจัยโครงการ
ต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เป็นประจ า ทั้งในรูปของเอกสารเผยแพร่และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือสื่อสารและดึงดูดความสนใจในวงกว้าง และควรน าข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร
เชิงพาณิชย์ที่ สวก. ให้การสนับสนุน น าเสนอบนเว็บไซต์ของ สวก. เพื่อให้นักวิจัยสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ต่อกันได้ 

 การประเมินผลการก ากับการด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร สวก. ผลการประเมินใน
ภาพรวมเห็นว่าคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแล สวก. ให้ด าเนินงานตามพันธกิจได้
อย่างเต็มความสามารถ  มีความทุ่มเท เอาใจใส่ และมีเวลาให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และมีความ
พร้อมและตั้งใจในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์กร 

2.2.2.4 กำรประเมินผลกระทบของโครงกำรวิจัย 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554) ได้ประเมินผลกระทบของโครงการวิจัย
โดยคัดเลือกเฉพาะ 15 โครงการที่เข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ  (ก) โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น
ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 (บางโครงการอาจเร่ิมต้นในช่วงแผนยุทธศาสตร์ที่  1) โดยที่มีการส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว หรือแม้ว่าในกรณีที่ยังไม่มีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แต่หากมีการ
น าผลการวิจัยมาขยายผลแล้วก็พิจารณาให้เข้าหลักเกณฑ์ข้อนี้ (2) โครงการที่ยังไม่เคยได้รับการ
ประเมินมาก่อน (3) โครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (4) โครงการที่มีและไม่มีการขยายผลใน
เชิงพาณิชย์ (5) ผู้ได้รับทุนวิจัยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศ และ (6) ครอบคลุมงานวิจัย
หลากหลายสาขา 
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 การประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยทั้ง 15 โครงการพบว่า มีโครงการที่สามารถสร้าง
ผลกระทบเชิงพาณิชย์ได้ในจ านวนหนึ่ง แต่ยังคงมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่สามารถสร้าง
ผลกระทบได้ ทั้งนี้ส่วนมากแล้วจะมีสาเหตุมาจากผลการวิจัยที่ยังไม่สามารถน าไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้ในทันที ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม  

2.2.2.5 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สวก . ภายใต้การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากไม่ว่าจะเป็น 1. ด้านการได้รับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 2. ด้านการได้รับบริการที่คุ้มค่าคุ้มประโยชน์ และ 3. ความพึงพอใจ
ในภาพรวม แต่ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละขั้นตอนการให้บริการมีลักษณะแตกต่างกัน
ออกไป 

ความพึงพอใจด้านการบริการให้ทุนวิจัยมีระดับความพึงพอใจที่ได้รับไม่ชัดเจน กล่าวคือ
ระดับความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ระหว่างพอใจมากกับปานกลางแต่ระดับความพอใจสูงกว่า
ระดับมาตรฐาน และเมื่อพิจารณาแยกความพึงพอใจเป็นรายด้านพบว่าความพึงพอใจจากการได้รับ
ข่าวสารเร่ืองทุนวิจัยยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไรนักเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ และระดับความพึงพอใจที่
ได้รับเร่ิมลดลง  

ความพึงพอใจด้านการบริการให้ทุนการศึกษา มีพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่าขั้นตอนการขอสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา และขั้นตอนการขอเบิก
ทุนการศึกษาถือเป็นจุดแข็งของ สวก. เพราะได้รับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก
เกือบทุกคร้ัง  

ความพึงพอใจด้านการให้บริการด้านทุนวิจัยของเจ้าหน้าที่บุคลากรของ สวก. ผลการ
ประเมินพบว่าได้ระดับพอใจมากทั้งในภาพรวมและรายด้านตลอดช่วงการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2  

ความพึงพอใจด้านการให้บริการทุนการศึกษาของเจ้าหน้าที่บุคลากรของ สวก. มีแนวโน้ม
การให้บริการที่ค่อนข้างผันผวนแต่ระดับคะแนนที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่สูง โดยปรับเพิ่มขึ้นลดลงอยู่
ในระดับพอใจมากถึงพอใจมากที่สุด 
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ความพึงพอใจด้านการให้บริการด้านสถานที่การจัดอบรมสัมมนาของ สวก. อีกบริการ
หนึ่งที่ผลการประเมินออกมาดีมาก ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากตลอดตั้งแต่ปี 2552-
2554 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละด้านการให้บริการ  

2.3 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) รอบ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) และโครงการศึกษาและประเมินเพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สวก. ในทศวรรษหน้า 

2.3.1 หลักการและเหตุผล  
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ก่อตั้งและด าเนินการ

มาตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 รวมเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว ที่ผ่านมาได้มีการประเมินผล
การด าเนินงานของ สวก. ทั้งในระดับโครงการต่างๆ ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุน และในระดับองค์กร
เอง ก็ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. มาแล้วสองคร้ัง คือในช่วง 5 ปีแรก (2546-2551) 
และในช่วง 3 ปีต่อมา (2552-2554) ซึ่งการประเมินผลการด าเนินงานทั้งสองคร้ังที่ผ่านมาเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานฯ มาตรา 48 ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

ซึ่งปี 2557 นี้ ก็ครบก าหนด 3 ปีที่จะต้องมีการประเมิน สวก. อีกคร้ังหนึ่งตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานฯ มาตรา 48ฯ 

นอกจากนี้ การประเมินผล สวก. ในแต่ละรอบที่ผ่านมา เป็นการประเมินภายใต้กรอบและ
แนวทางที่ สวก. ยึดในระยะนั้น ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาการด าเนินงานของ สวก. จะอยู่ภายใต้กรอบใหญ่ 
(ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานฯ) แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางและการให้น้ าหนักของ
งานด้านต่างๆ ในการสนับสนุนงานวิจัยการเกษตรด้วย ตัวอย่างที่ส าคัญคือ ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งองค์กร 
สวก. ก็ได้มุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนงานวิจัยเกษตรเชิงพาณิชย์ และให้น้ าหนักความส าคัญกับ
โครงการที่มีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้กลับมาสู่องค์กรเอง แต่หลังจากทิ่ สวก. ได้ด าเนินงานมา
เกือบหนึ่งทศวรรษ คือในปี 2555 ผู้บริหาร (และบอร์ด) สวก. ก็ได้มีการตัดสินใจที่น่าจะถือได้ว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือให้ขยายกรอบการสนับสนุนงานวิจัยให้ครอบคลุมงานวิจัยเชิง
สาธารณะและงานวิจัยเชิงนโยบาย โดยให้น้ าหนักกับโครงการวิจัยสองกลุ่ม หลังรวมกันถึงร้อยละ 
40 ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะเกิดจากการที่ทั้งคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร สวก. เห็นร่วมกันว่า
ควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการด าเนินงานของ สวก. ดังนั้น เมื่อ สวก. ได้ด าเนินงานมาเป็น
เวลานานถึงหนึ่งทศวรรษแล้ว นอกจากการประเมินผลการด าเนินงานตามปกติในกรอบเดิมแล้ว ก็
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ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. ในกรอบที่กว้างและยืดหยุ่นกว่าเดิม โดยนอกจากจะ
ประเมินบทบาทและการด าเนินงานที่ผ่านมาของ สวก. ว่าได้บรรลุผลและก่อให้เกิดผลกระทบ
อะไรบ้างต่อวงการและงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศแล้ว ยังควรครอบคลุมไปถึงบทบาทที่
ควรจะเป็นของ สวก. ทั้งในปัจจุบัน และบทบาทและทิศทางที่  สวก. ควรมุ่งไปในอนาคต รวมถึง
การปรับเปลี่ยนหรือขยายบทบาทของ สวก. ให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศมากขึ้นใน
อนาคตด้วย 

2.3.2 วัตถุประสงค์  

2.3.2.1 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) รอบ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)  

(1) เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ของ สวก. 
ในรอบ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)  

(2) เพื่อน าผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ไปใช้ส าหรับการปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไปของ สวก. 

2.3.2.2 โครงการศึกษาและประเมินเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สวก. ใน
ทศวรรษหน้า  

(1) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. ในภาพรวมในทศวรรษที่ผ่านมา (ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง 
(มีนาคม 2546) จนถึงมีนาคม 2556 เป็นอย่างน้อย)23 ในบริบทใหญ่ของการวิจัยด้าน
การเกษตรของประเทศ เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท 
(รวมทั้งชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการเป็นที่รู้จักในวงการวิจัยของประเทศ) และผลกระทบ
ขององค์กรที่มีต่อการพัฒนาระบบวิจัยการเกษตรและภาคการเกษตรของประเทศ (รวมถึง
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม เท่าที่สามารถวัด/ประเมินได้)  

(2) เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของ สวก. ต่อไปในทศวรรษที่สอง 

2.3.3 โจทย์หลักของโครงการประเมินผล  

2.3.3.1 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
(องค์การมหาชน) รอบ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555 - 2557)  
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การประเมินรอบสามปี (ส าหรับปีงบประมาณ 2555-2557) เป็นการประเมินการด าเนินการ
ของ สวก. ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีจุดเน้นที่การด าเนินงานขององค์กร ทั้งในด้านประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ภายใต้กรอบที่ก าหนดโดย สวก. เองและในด้านการบริหาร
จัดการและการพัฒนาองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สวก.  

(1) การประเมินด้านประสิทธิภาพ จะเป็นการประเมินการด าเนินงาน ของ สวก. ใน
รอบ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557) ซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่ สวก. ได้ด าเนินงานมาถึงคร่ึง
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) โดยจะประเมินความส าเร็จและปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน รวมถึง
ประสิทธิภาพเชิงบริหารจัดการและการบริหารโครงการต่างๆ ของ สวก. และการบรรลุเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย รวมถึงตัวชี้วัดความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานและ
แผนงานต่างๆ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยการเกษตรการถ่ายทอดและการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากการวิจัย การส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 

(2) การประเมินประสิทธิผล จะเป็นการประเมินการด าเนินงานของ สวก. จาก
ภาพรวมของนโยบายและทิศทางการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารงานส านักงานและผู้บริหาร
ระดับต่างๆ ของส านักงาน โดยเน้นการประเมินในแง่ของการครอบคลุมตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

(3) การประเมินด้านองค์กรและการบริหารจัดการ จะประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเอง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและพัฒนา การพัฒนาและการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร รวมถึงการพัฒนาองค์กรให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2.3.3.2 โครงการศึกษาและประเมินเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สวก. ใน
ทศวรรษหน้า 

โจทย์หลักๆ ที่การประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. ในทศวรรษที่ผ่านมาต้องการตอบ
คือ ประโยชน์ของการก่อตั้ง สวก. ขึ้นมาในประเทศไทย ซึ่งก็ย่อมขึ้นกับผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของ สวก. ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (เช่น มีประสิทธิผล ผลกระทบ และความคุ้มค่าเพียงใด 
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และมีปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญอะไรบ้าง) ซึ่งจะช่วยตอบค าถามที่มีนัยส าคัญอีกข้อหนึ่งว่าทิศทางการ
ด าเนินงานของ สวก. ในทศวรรษหน้าควรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เพียงใดและอย่างไร 

การประเมินผลในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นการประเมินแนวทางและผลการด าเนินงานของ สวก. 
โดยพิจารณาจากบริบทใหญ่ของภารกิจด้านการสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตรของประเทศว่า 
สวก. ได้ด าเนินงานในแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่ และมีประสิทธิผลและผลกระทบอะไรบ้าง โดย
พยายามตอบค าถามหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ 

- การก่อเกิดขึ้นและการด าเนินงานในหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาของ สวก. ได้ก่อให้ความ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง (เทียบกับกรณีที่ไม่มี สวก.) หรืออีกนัยหนึ่งคือการมี สวก. ได้มีส่วน
ช่วย หรือมีบทบาทในการอุดหรือถมช่องว่างอะไรบ้ างที่มีอยู่ เดิมในระบบวิจัยด้าน
การเกษตรของประเทศ (ก่อนมี สวก.) และ/หรือได้ขยายขอบเขตหรือพรมแดนของการ
สนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตรให้ครอบคลุมงานวิจัยที่จ าเป็น (หรือที่ประเทศควรมี) ได้
ครบถ้วนมากขึ้นหรือไม่อย่างไร 

- บทบาทที่ผ่านมา (รวมทั้งบทบาทในปัจจุบัน) ของ สวก. มีอะไรบ้าง และผลงานที่ผ่านมา
ของ สวก. มีอะไรบ้าง ใช้ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน และก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างใน
ภาพรวม/บริบทใหญ่ ของงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ (รวมทั้งการสร้างและพัฒนา
นักวิจัย การสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ส าหรับประเทศ และในด้าน
การสร้างความรู้/ขยายพรมแดนความรู้ และเป็นฐานข้อมูล/ความรู้ด้านการเกษตรของ
ประเทศ) 

- การด าเนินงานต่อตามแนวทางปัจจุบันของ สวก. น่าจะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความ
เปลี่ยน แปลงอะไรบ้างในอนาคต และ สวก. ควรปรับเปลี่ยนบทบาทอะไรอย่างไรบ้าง  
เพื่อที่จะท าให้เป็น องค์กรที่สามารถท าประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรของ
ประเทศได้มากขึ้น และ/ หรือ ท าให้ สวก. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นใน
อนาคต 

2.3.4 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

2.3.4.1 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) รอบ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555 - 2557) 

กรอบแนวคิดหลักของการประเมินผล สวก. ในรอบสามปีนี้ มีส่วนที่คล้ายกับการประเมิน
คร้ังก่อนๆ ที่ผ่านมา กล่าวคือ เป็นการประเมินผลที่อ้างอิงกรอบการด าเนินงานที่ สวก. ได้ก าหนด
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ไว้ในช่วงดังกล่าว เช่น พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ แต่เนื่องจากในช่วงสามปีนี้ สวก. ได้มีการ
ปรับเปลี่ยน/ขยายขอบเขตของพันธกิจให้ครอบคลุมงานวิจัยที่นอกเหนือจากงานวิจัยเชิงพาณิชย์
ด้วย การประเมินในส่วนน้ี จึงต้องให้ความส าคัญกับทิศทางการด าเนินงาน ซึ่งน่าจะมีส่วนที่เปลี่ยน
ตามกรอบพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงนี้ด้วย 

2.3.4.2 โครงการศึกษาและประเมินเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สวก. ใน
ทศวรรษหน้า 

ส าหรับโครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) (สวก.) ในรอบ 10 ปี เป็นการประเมินผลการท างานในช่วงทศวรรษแรกของการ
จัดตั้งส านักงาน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น่าจะนานพอส าหรับการประเมินบทบาทที่ผ่านมาขององค์กรว่า
ได้บรรลุผลและก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง รวมทั้งองค์กรเองได้มีการปรับตัวอะไรไปบ้าง และ
ควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรในอนาคตหรือไม่/อย่างไร 

การประเมินผลในส่วนนี้เน้นการประเมินในภาพรวม ถึงบทบาทและผลกระทบที่ เกิดจาก
การด าเนินงานของ สวก. ที่มีต่อวงการวิจัยด้านการเกษตรของประเทศในบริบทใหญ่ ซึ่งจะต่างจาก
การประเมินรอบ 3-5 ปีในอดีต ที่มักเป็นการประเมินในระดับโครงการและในระดับองค์กร ภายใต้
กรอบที่ก าหนดโดย สวก. เอง 

ขอบเขตของการประเมินรอบ 10 ปี จึงต้องครอบคลุมการประเมินจากภายนอกองค์กร
ค่อนข้างมาก (เทียบกับการประเมินรอบ 3-5 ปี) นอกจากนี้ การประเมินให้เห็นภาพรวมขององค์กร
ก็ย่อมต้องครอบคลุมงานทุกด้านที่ สวก. ท า เช่น ต้องเป็นการประเมินที่ครอบคลุมโครงการในทุก
ด้าน (หรือแม้กระทั่งทุกโครงการ  ถ้าจ าเป็นหรือในกรณีที่ไม่สามารถหาวิธีสุ่มตัวอย่างที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นตัวแทนที่ดีพอของ สวก. ในภาพ รวม67) แต่ในขณะเดียวกัน การประเมินใน
ภาพรวมจะไม่ได้เน้นการลงรายละเอียดของแต่ละโครงการ แต่จะให้ความส าคัญกับแนวคิดและ
แนวทางการท างาน ที่มาก าหนดกระบวนการท างานและคัดเลือกโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ สวก. 
สนับสนุนมากกว่า 

การตอบโจทย์เกี่ยวกับบทบาทที่ควรจะเป็นของ สวก. จะมาจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ในสาม ส่วนคือ (ก) แนวคิดทฤษฎีและผลการศึกษาเชิงประจักษ์ในเร่ืองนี้จากประเทศ
ต่างๆ (ข) บทเรียนจากองค์กรสนับสนุนงานวิจัยนานาชาติ โดยเฉพาะในด้านการเกษตรและ (ค) 
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มุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ก ากับและบริหารองค์กรอ่ืนๆ ที่สนับสนุนงานวิจัยของ
ประเทศไทย 

2.3.5 วิธีการประเมินผล  
แม้ว่าโจทย์ต่างๆ ที่การประเมินผลทั้งสองส่วน (3 ปี และ 10 ปี) พยายามตอบจะมีความ

แตกต่างกัน อยู่บ้าง ท าให้มีจุดเน้นและวิธีการประเมินที่ต่างกันไปด้วย แต่การประเมินผลในทั้งสอง
ส่วนต่างก็จะพยายาม น าเสนอบทบาทที่เหมาะสมของ สวก. ในอนาคตด้วย ซึ่งท าให้นอกจาก
ขอบเขตของการประเมินผลคร้ังนี้จะ กว้างกว่าการประเมินผล สวก. ในอดีต (ในแง่ที่ต้องเน้น
การศึกษาบริบทแวดล้อม รวมทั้งการด ารงอยู่และการ ประสานงานกับองค์กรสนับสนุนงานวิจัย
อ่ืนๆ ด้วย2223) แล้ว ยังต้องอาศัยวิธีการวิจัยที่หลากหลาย รวมทั้ง การศึกษาในเชิงคุณภาพอย่างมี
นัยส าคัญด้วย ทั้งนี้ การประเมินผลในรอบ 10 ปี ต้องการประเมินผลกระทบ ขององค์กรในภาพรวม 
ซึ่งโดยธรรมชาติของ สวก. มีการสนับสนุนงานวิจัยที่หลากหลาย ท าให้ในบางกรณียาก ที่จะศึกษา
องค์กรในภาพรวมโดยการเลือกสุ่มจากโครงการจ านวนไม่มากนัก  เพราะสัดส่วนของโครงการที่ 
ประสบความส าเร็จ (หรือมีศักยภาพสูงที่จะประสบความส าเร็จในอนาคต) อาจเป็นโครงการส่วน
น้อย การพึ่ง สวก. ให้เลือกโครงการเหล่านี้ออกมา ก็อาจมีปัญหาในด้านมุมมองหรือวิธีวัดที่ต่างกัน 
และอาจท าให้คณะผู้ประเมินไม่ได้เห็นภาพองค์กรที่ครบถ้วนและรอบด้านพอ  
วิธีการศึกษาที่ใช้ในโครงการประเมินผลคร้ังนี้ประกอบด้วย  

2.3.5.1 การทบทวนเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูล (content analysis) ซึ่งครอบคลุม  
- การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
- การทบทวนผลการประเมิน สวก. ที่ผ่านมา รวมถึงวิเคราะห์รายงานการประเมินผล

โครงการ ต่างๆ  
- กฎ ระเบียบ และรายงานการประชุมและการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการบริหาร  

และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  
- ยุทธศาสตร์ และแผน ซึ่งรวมถึงแผนระยะยาว แผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินการ

ประจ าปี  
- เอกสาร/รายงานการปฏิบัติภารกิจทั้งในภาพรวม และในด้านต่างๆ ของ สวก.  
- ข้อมูลด้านการเงิน  
- ฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ของ สวก. (รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิจัยการเกษตรที่ สวก. 

จัดท า – ถ้ามี)  
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2.3.5.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก  

- การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร และ/หรือ อดีตผู้บริหารองค์กรวิจัยของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร (เน้นในเครือข่าย 5ส 1ว.) ซึ่งจะมี
จุดเน้นที่การสอบถาม ความเห็นเพื่อน ามาประกอบการประเมิน สวก. ในภาพรวม  

- การสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของ สวก.  
- การสัมภาษณ์เชิงลึกอดีตคณะกรรมการบริหาร และอดีตผู้บริหาร สวก.  
- การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ สวก. (ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ที่จะประเมิน 

และผู้ที่ถูกอ้างถึงจากการสัมภาษณ์/การประชุมระดมสมองอ่ืนๆ)  
- การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักวิจัยและองค์กรที่ได้รับทุนจาก สวก. 

และผู้ที่ถูกอ้างถึงจากการสัมภาษณ์/การประชุมระดมสมองอ่ืนๆ)  

2.3.5.3 การประชุมระดมสมอง/ประชุมปฏิบัติการ  
- ผู้บริหาร/กรรมการ และ/หรือ อดีตผู้บริหาร/กรรมการองค์กรสนับสนุนการวิจัยของ

ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร (เน้นในเครือข่าย 5ส 1ว.) 
- คณะกรรมการบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของ สวก.  
- เจ้าหน้าที่ของ สวก. 
- ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานของ สวก. 
- การประชุมเพื่อน าเสนอผลประเมินเบื้องต้นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม 

2.3.5.4 แบบสอบถาม 

เพื่อให้ครอบคลุมความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดซึ่งมีเป็นจ านวนมากเกินกว่าจะ 
สามารถรวบรวมข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์และการประชุมระดมสมอง  

- แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ของ สวก.  
- แบบสอบถามผู้รับทุน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนของ สวก. (สอบถามทุกโครงกำรที่ 

สวก.มีข้อมูลที่อยู่ติดต่อได้2และถ้ามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอมาแต่ไม่ได้รับทุน 
ก็อาจจะพิจารณาสุ่มถามด้วย)  

- แบบสอบถามผู้บังคับบัญชา /ผู้บริหารของหน่วยงานที่มีผู้ได้รับทุนของ  สวก . 
(สอบถามถึงทั้งโครงการที่ได้รับทุน และโครงการที่หน่วยงานขอมาแล้วไม่ได้รับทุน) 
และอาจสุ่มถามหน่วยงานที่มีงานวิจัยด้านการเกษตรอ่ืนๆ ด้วย  

ทั้งนี้ แบบสอบถามจะสอบถามความเห็นของผู้ตอบในเชิงคุณภาพด้วย 
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2.3.5.5 การเปิดช่องทางส าหรับรับข้อมูลและความเห็นเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากการเสาะหาข้อมูลโดยคณะผู้วิจัยเองแล้ว คณะผู้วิจัยจะเปิดช่องทางส าหรับ
คนใน สวก. (และอาจรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่สนใจให้ข้อมูลและเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
สามารถเป็นฝ่ายริเร่ิมการสื่อสารมายังคณะผู้วิจัยได้ โดยคณะผู้วิจัยจะขอรายชื่ออีเมล์จากทาง สวก. 
และจะส่งอีเมล์แจ้งไปยังบุคคลเหล่านั้น (ซึ่งจะบอกถึงช่องทางติดต่อทั้งในกรณีปกติ และในกรณีที่
ต้องการติดต่อโดยไม่ประสงค์จะเปิดเผยอัตลักษณ์ต่อผู้วิจัยด้วย) ซึ่งช่องทางเหล่านี้จะเป็นช่องทาง
เสริมในการประเมิน โดยผู้วิจัยอาจน าข้อมูลที่ได้จากช่องทางนี้  (ถ้ามีประเด็นที่พิจารณาแล้ว
น่าสนใจ) มาเสริม เช่นมาเพิ่มเติมในแบบสอบถามหรือในการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ 

2.3.5.6 ความเห็น/การประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

 เน่ืองจากการประเมิน สวก. ในภาพรวมในเชิงปริมาณท าได้ยาก ส่วนหนึ่งจึงต้องอาศัยการ 
ประเมินตนเองของ สวก. เช่น ให้ สวก. ระบุ/highlight โครงการที่ทาง สวก. เห็นว่ามีผลกระทบสูง 
(หรือมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบที่สูงในอนาคต) ว่าโครงการเหล่านั้นเกิดประโยชน์ และ
ผลกระทบอะไรบ้าง แล้วมาเทียบกับค่าใช้จ่ายของโครงการเหล่านั้น (และของโครงการทั้งหมดของ 
สวก.) ในขณะเดียวกัน ก็ควรต้องมีความเห็นจากภายนอก สวก. มาเทียบด้วย โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านงานวิจัยการเกษตรประมาณสามท่านมาประเมินเชิงคุณภาพโครงการทั้งหมดของ  สวก. ใน
ลักษณะเดียวกัน  

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยจะได้น าโครงการ 25 โครงการซึ่งคณะผู้ประเมินสองชุดก่อนได้เคย
เลือก ร่วมกับทาง สวก. จากโครงการในด้านต่างๆ ที่ สวก. เห็นว่าน่าจะมีศักยภาพที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบสูง มาศึกษาในรายละเอียดในการประเมินสองคร้ังก่อน มา update ให้เห็นความคืบหน้า
จนถึงปัจจุบัน (หรืออย่างน้อยถึงสิ้นปีงบประมาณ 2556) ว่ามีความก้าวหน้า/การน าไปใช้/
ผลกระทบอะไรบ้าง และเทียบกับค่าใช้จ่ายของโครงการเหล่านี้ ซึ่งน่าจะสะท้อนภาพกว้างๆ ของ
โครงการของ สวก. ได้ในอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ โครงการประเมินผลในรอบ 3 ปี จะเลือกโครงการอีก 15 โครงการย่อย (ที่
ครอบคลุมงานวิจัยที่ สวก. สนับสนุนในทั้งสามด้าน คืองานวิจัยเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิง
นโยบาย) ที่ สวก. สนับสนุนในช่วง 3 ปีนี้ มาประเมินผลโดยลงรายละเอียดมากขึ้น โดยคณะผู้วิจัย
จะเลือกโครงการเหล่านี้ร่วมกับทาง สวก. จากโครงการในด้านต่างๆ ที่ทาง สวก. เห็นว่ามีศักยภาพ
ที่จะเกิดผลกระทบสูง การวิเคราะห์ในส่วนนี้เน้นที่การวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
โครงการเหล่านี้เป็นหลัก (รวมทั้งความเห็นของผู้ประเมินที่ทาง สวก. มอบหมายให้ประเมินแต่ละ
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โครงการย่อย แต่คณะผู้วิจัยอาจมีแนวทางการตีความข้อมูลและการประเมินผลที่แตกต่างไปจากผู้
ประเมินโครงการย่อย ที่บางคร้ังผู้ประเมินเหล่านั้นอาจจะประเมินจากมุมมองด้านเกษตรที่ตัวเอง
ถนัดมากกว่า) นอกจากนี้ การประเมินในส่วนนี้จะให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานของ สวก. 
(เช่น ประสิทธิภาพในการพิจารณาและบริหารโครงการเหล่านี้โดย สวก. เอง รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาความร่วมมือ หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับทุนจาก สวก. ด้วย) 

2.3.6 ขอบเขตของระยะเวลาท่ีศึกษา  
การประเมิน 3 ปี: ปีงบประมาณ 2555-2557 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557)  
การประเมิน 10 ปี: ตั้งแต่ สวก. เร่ิมด าเนินการ (มีนาคม 2546) จนถึง มีนาคม 2556 เป็น

อย่างน้อย (แต่อาจปรับ (update) ตามข้อมูลที่มีอยู่หลังจากนั้น จนถึงปัจจุบันให้มากที่สุด หรืออย่าง
น้อยให้สิ้นปีงบประมาณ คือ 30 กันยายน 2556) 
2.3.7 กรอบเวลาการด าเนินการประเมินผล  

การประเมินผลครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 12 เดือน โดยก าหนดขั้นตอนการท างานดังต่อไปนี้  
เดือนที ่ 
1-2  ทบทวนวรรณกรรม/งานประเมินที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐาน  
 สัมภาษณ์เชิงลึก (บางส่วน เพื่อช่วยในการออกแบบเคร่ืองมือการประเมินผล)  
 ออกแบบเคร่ืองมือการประเมินผล (แบบสอบถาม แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึก

เพิ่มเติม)  
 สร้างและเปิดช่องทางส าหรับเจ้าหน้าที่ สวก ที่สนใจให้ข้อมูลและเสนอความเห็นเพิ่มเติม  
3-5  ร่วมกับ สวก. เลือกโครงการ 15 โครงการย่อยที่ทาง สวก. เร่ิมสนับสนุนในช่วง 3 

ปีงบประมาณหลัง (2555- 2557) มาประเมินผลโดยละเอียด 
ประชุมระดมสมอง (เน้นภายนอก สวก.) 
วิเคราะห์เอกสาร/ข้อมูลของ สวก. 
Pretest และปรับปรุงแบบสอบถาม 
ท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และส่งแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์เชิงลึก/ประชุมปฏิบัติการ (เน้นภายในองค์กร) 
ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (รวมแบบสอบถามที่ใช้) 

6-7  ติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ส่งกลับ  
วิเคราะห์ข้อมูล (รวมทั้งแบบสอบถามส าหรับการประเมินผล 3 ป)ี  
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สัมภาษณ์เชิงลึก/ประชุมปฏิบัติการ (เพิ่มเติมตามความจ าเป็น)  
8  เตรียมร่างรายงานขั้นกลางส าหรับการประเมินผล 3 ป ี 
 จัดประชุมน าเสนอผลงานเบื้องต้น และรับฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะจากภายใน สวก. 

(และคณะ กรรมการบริหาร)  
9  ส่งร่างรายงานขั้นกลางผลการประเมินผล 3 ป ี 
 จัดประชุมน าเสนอผลงานและรับฟังความเห็น /ข้อเสนอแนะจากเครือข่ายองค์กรวิจัย

ระดับประเทศ และเครือข่ายวิจัยด้านการเกษตร  
10  ปรับปรุงรายงานผลการประเมินผล 3 ป ีเป็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ส าหรับส่วนนี้  
 วิเคราะห์ข้อมูล (รวมทั้งสังเคราะห์ผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับการประเมินผล 10 ปี)  
 สัมภาษณ์เชิงลึก/ประชุมปฏิบัติการ (เพิ่มเติมส าหรับการประเมินผล 10 ปี)  
11  เตรียมร่างรายงานขั้นกลางผลการประเมินผล 10 ปี  
12 ส่งร่างรายงานขั้นกลางผลการประเมินผล 10 ป ี 
 จัดประชุมน าเสนอผลงาน และรับฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะจากภายใน สวก. (และคณะ 

กรรมการบริหาร)  
 ปรับปรุงรายงานการประเมินผลรอบ 3 ปี และรอบ 10 ปี และส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์

ทั้งสองฉบับ 

2.3.8 คณะผู้ประเมินและที่ปรึกษา  
ท่ีปรึกษา: ดร.อัมมาร สยามวาลา  
คณะผู้ประเมิน  

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง*  หัวหน้าโครงการและนักวิจัยหลัก  
ดร.วิศาล บุปผเวส*  นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญอาวุโส  
ดร.สราวธ ไพฑูรย์พงษ์  นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญอาวุโส  
คุณธนัมพร ฉันทพรม  นักวิจัยผู้ช่วย  
คุณขนิษฐา ปะกิน าหัง*  นักวิจัยผู้ช่วย  
คุณสกุณา แซ่ซึง  นักวิจัยผู้ช่วย  
คุณศิราภรณ์ เก็บเบ็น  เลขานุการ 


