
นายชชัวาล ปัญญาวาทีนนัท ์

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ 

นายศุภชยั  รุง่ศรี 

ผูอ้  านวยการส านกัวิจยัและพฒันา 



งานงานวจิัยกบักรมชลประทาน 

o เร่ิมปีพ.ศ.2493 มล.ชูชาต ิก าภู อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 12 ตัง้แผนก 
    วเิคราะห์และวิจัยขึน้ในกองวชิาการ เตรียมงานก่อสร้างโครงการฯเจ้าพระยาใหญ่ 



งานวจิัยและพฒันากบักรมชลประทาน 
o ปีพ.ศ.2498 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและพระราชินีเสดจ็

พระราชด าเนินเข้าสู่พืน้ที่ชลประทานครัง้แรก ณ สถานีทดลอง
การใช้น า้ของพืชโครงการชลประทานสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

     



งานวจิัยและพฒันากบักรมชลประทาน 
• ปีพ.ศ. 2518 แผนกวิเคราะห์และวิจัย ยกฐานะเป็นกองวิจัยและ

ทดลอง 
 



งานวจิัยและพฒันากบักรมชลประทาน 

o ปีพ.ศ.2540 เปลี่ยนช่ือเป็น ส านกัวิจยัและพฒันา ประกอบด้วยงาน
วิเคราะห์ ทดลอง วิจยัทางชลศาสตร์ ดนิ คอนกรีต วสัด ุเคมี วชัพืช 

o ปีพ.ศ.2545 มีสถาบนัพฒันาการชลประทานเข้ามาเพิ่ม 

o ปีพ.ศ.2553 เพิ่มภารกิจด้านยทุธศาสตร์งานวิจยั ของกรมชลประทาน 
      

      



งานวจิัยและพฒันากบักรมชลประทาน 
• ปีพ.ศ.2553 งานวิจยัและพฒันา กรมชลประทาน ครบ60ปี ในปีท่ี
กรมชลประทานครบรอบ108ปี 

 

 

 

 

 
 



...เม่ืออาจารยห์ม่อมหลวงชูชาติ 

เป็นอธิบดีกรมชลประทาน ปี 

2493 ทา่นก็ตัง้แผนกวิเคราะห์

วิจยั แผนกเกษตรชลประทาน 

สัง่ผมทนัทีว่า จารินไปตัง้สถานี

ทดลอง จะปลกูพืชก่ีชนิดในเขต

ทุ่งเจา้พระยา  ไปดซิู ดินเป็น

อยา่งไร น ้าเป็นอยา่งไร แลว้ก็

มาท าการวิเคราะห.์... 

“ 

” ...อาจารยจ์ารนิ อตัถะโยธิน

... 



เริ่มมียุทธศาสตรต์ัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2520 

ปัจจบุนั ฉบบัที่ 8 

ประกาศใช ้1 มี.ค.2554 

       นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยชาต ิ



ภาพแสดง ความเช่ือมโยงของการพฒันานโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยชาต ิ
พ.ศ. 2555-2559  

พ.ศ. 2555-2559  



วิสยัทศันก์ารวิจยัของชาต ิคือ  

ประเทศไทยมีและใชง้านวิจยัท่ีมีคุณภาพ 

เพื่อการพฒันาท่ีสมดุลและยั่งยืน  
 

มี พนัธกิจการวิจยัของชาต ิคือ  
พฒันาศักยภาพและขดีความสามารถในการวิจยัของ

ประเทศใหสู้งขึ้น และสรา้งฐานความรูท่ี้มีคุณค่า 

สามารถประยุกตแ์ละพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสม

และแพรห่ลาย รวมทัง้ใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละต่อยอด

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงพาณิชย์

และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต 

โดยใชท้รพัยากรและเครอืข่ายวิจยัอย่างมี

ประสิทธิภาพ ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

วิสยัทศันก์ารวิจยัของชาต ิ



ยุทธศาสตร์การวจัิยชาต ิพ.ศ. 2555-2559  
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การวิจัย 
1.ยุทธศาสตร์การวจิัยที 1 สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางสังคม  มี 10 กลยทุธ์  
2.ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ  มี 8 กลยทุธ์ 
3. ยุทธศาสตร์การวจิัยที่ 3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อ

การวิทยาการและทรัพยากรบุคคล มี 2 กลยทุธ์ 
4. ยุทธศาสตร์การวจิัยที่ 4 การเสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม มี 4 กลยทุธ์ 
5.ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวจิัย 

นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ ทรัพยากร และภมูิปัญญาของประเทศ สู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์และสธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม มี 2 
กลยทุธ์ 

 
 



ยุทธศาสตร์การวจิัยชาตทิีม่กีลยุทธ/แผนงานวจิัย  
เกีย่วข้องกบังานชลประทาน 

ยุทธศาสตร์การวจิัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกจิ มี 2กลยุทธ/2แผนงานวจิัย ได้แก่ 
• กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ

ประมงและการพฒันาศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพา
ตนเองของสินค้าเกษตรและประมง 

• แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบชลประทานที่
เหมาะสมในพืน้ที่และการใช้น า้ชลประทานอย่างมี
ประสทิธิภาพ เพ่ือการผลติทางการเกษตรและประมง 

• กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถใน   
การแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
•  แผนงานวิจยั ระบบฐานข้อมลูและการเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้ใช้บริการ 



ยุทธศาสตร์การวจิัยชาตทิีม่กีลยุทธ/แผนงานวจิัย  
เกีย่วข้องกบังานชลประทาน 

- 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อ
การพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคลากร มี 1 กลยทุธ์/1
แผนงานวิจยั ได้แก่      
• กลยุทธ์การวจิัยที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทาง

วทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวทิยาการ
ต่างๆ  
• แผนงานวิจยัและพฒันา นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ วสัดศุาสตร์ เป็นต้น 



ยุทธศาสตร์การวจิัยชาตทิีม่กีลยุทธ/แผนงานวจิัย 
เกีย่วข้องกบังานชลประทาน 

- 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การเสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม มี 3กลยทุธ/10แผนงานวิจยั ได้แก่ 
• กลยุทธ์การวจัิยที่ 2 สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรดนิและ 

ทรัพยากรธรณี 

• แผนงานวิจยั เก่ียวกบัทรัพยากรดินและวิทยาศาสตร์ทางดิน  
• แผนงานวิจยั การปรับปรุงคณุภาพและการบ ารุงฟืน้ฟทูรัพยากรดิน ให้เหมาะสมกบั  
การใช้ประโยชน์  

• แผนงานวิจยั การป้องกนัการแพร่ระบาดและฟืน้ฟดูินเปรีย้ว ดินเค็ม  

 



ยุทธศาสตร์การวจิัยชาตทิีม่กีลยุทธ/แผนงานวจิัย 
เกีย่วข้องกบังานชลประทาน 

• กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบ
บูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน า้ของ
ประเทศ 
• แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ของ

ประเทศที่มีประสิทธิภาพ  

•  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและฝาย  

•  แผนวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงบรูณาการศาสตร์ทางอตุนิุยมวิทยา อทุกวิทยา
และชลศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

• การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบรูณาการระหว่างน า้ใต้ดินและ น า้ผิวดินในการ
จดัการน า้ 

 



ยุทธศาสตร์การวจิัยชาตทิีม่กีลยุทธ/แผนงานวจิัย  
เกีย่วข้องกบังานชลประทาน 

• กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับภยัพบัิตจิาก
ธรรมชาต ิ
•  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัภยัพิบตัิจากธรรมชาติ การสร้างองค์ความรู้และการ
ป้องกนัภยัพิบตัิธรรมชาติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมจากภยัพิบตัิธรรมชาติ  

•  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบฐานข้อมลู ระบบการพยากรณ์เตือน
ภยัและระบบการเฝ้าระวงัเก่ียวกบัอบุตัิภยัทางธรรมชาติ  

• แผนงานวิจยัเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในพืน้ท่ีท่ีมี
ความเปราะบางหรือเสี่ยงตอ่ภยัพิบตัิอนัเกิดจากภาวะโลกร้อน 

 

 



ยุทธศาสตร์การวจัิยชาต ิพ.ศ. 2555-2559 

• ทัง้ 5 ยุทธศาสตร์การวิจัยชาต ิได้ก าหนด กลุ่มเร่ืองวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 
13 กลุ่มเร่ือง ได้แก่  

    (1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพียง (2) ความม่ันคงของรัฐ และการ
เสริมสร้างธรรมาภบิาล (3) การปฏรูิปการศึกษาและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ (4) การจัดการทรัพยากรน า้ (5) ภาวะโลกร้อนและพลังงาน
ทางเลือก (6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน (7) การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ (8) การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาต ิ(9) 
เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม (10) การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว (11) สังคมผู้สูงอายุ (12) ระบบโลจสิตกิส์ 
และ (13) การปฏรูิประบบวจิัยของประเทศ  



ยุทธศาสตร์การวจัิยชาต ิพ.ศ. 2555-2559 

• กลุ่มเร่ืองที่ 4 การจดัการทรัพยากรน า้ 
             การวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ทัง้น า้ผิว

ดินและน า้ใต้ดิน ทัง้ในและนอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจน 
ลุม่น า้ ให้มีประสทิธิภาพและประหยดั รวมทัง้การวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบ
ตา่ง ๆ ตอ่การจดัการทรัพยากรน า้ในอนาคต เช่นน า้ต้นทนุ 

           ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการบริหารจดัการทรัพยากรน า้อยา่งมี
ระบบและมีประสทิธิภาพอย่างยัง่ยืน เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
และคณุภาพท่ีดีของสิ่งแวดล้อม  

            



วช+5ส 

มองภาพรวมระดบัประเทศ 

หน่วยงานสนบัสนุนทุนวิจยั 

ศ.นพ.สุทธิพร จติตมิ์ตรภาพ 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 



วช 

สกว 

สวทช 

สวรส 

สวก 

สวทน 

วช. - ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

สกว.-ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 

สวทช. –ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

สวรส. – สถาบนัวิจยัระบบสาธารณะสุข 

สวก – ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร 

สวทน - ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 



สกว. สวทช. สวรส 

หน่วยงานภาครฐั เอกชน บุคคล 

ส านกังบประมาณ 

วช. 

1.งบทุนอุดหนุน 2.งบประมาณแผ่นดิน 

สกว. 

ผงัแสดง รูปแบบงบประมาณการวิจยัของประเทศ 

วช. สวทน. 



นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยั  

กรมชลประทาน 



 



 



 



นโยบายการวจิยั กรมชลประทาน 
พ.ศ.2554-2556 

1. สนับสนุนการวจิัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวจิัยชาต ิเพื่อตอบสนองความต้องการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางานชลประทานอย่างแท้จริง 

2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของกรมชลประทานมีงานวจิัยแบบบูรณาการ 
3. มุ่งสร้างผลงาน นวัตกรรมตามยุทธศาสตร์การวจิัยกรมชลประทาน

(พ.ศ.2554-2556)น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
ชลประทาน 

4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวจิัยให้เพิ่มมากขึน้และกระจายไปยัง
หน่วยงานต่างๆทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมิูภาค 

5. ส่งเสริมให้มีกลไกกระตุ้นให้เกดิความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวจิัยทัง้
ภายในและภายนอกและการพฒันานักวจิัยร่วมกัน 

6. ด าเนินยุทธศาสตร์การวจิัยของกรมชลประทานอย่างเป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการตดิตามผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 



ยุทธศาสตร์การวจิัย กรมชลประทาน 
พ.ศ.2554-2556 

• วิสยัทศัน ์

    มุ่งสรา้งสรรคง์านวิจยัและนวัตกรรมท่ีเป็นเลิศ  

    บนพ้ืนฐานเครอืข่ายความรว่มมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

    เพื่อพฒันาการชลประทานอย่างยั่งยืน” 

 



พนัธกิจ 

1. สรา้งผลงานวิจยัและนวัตกรรมดา้นการชลประทานท่ีมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน เป็นท่ียอมรบั 

2. สนบัสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อน าไปใชใ้นการ

แกปั้ญหาและพฒันางานชลประทานอย่างเป็นรูปธรรม 

3. พฒันาเทคโนโลยี ฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศทางการวิจยัท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

4. เสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มทุกระดบัในกระบวนการวิจยัอย่างบูรณาการ 

5. พฒันาระบบบรหิารจดัการงานวิจยัและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยั กรมชลประทาน 

พ.ศ.2554-2556 



ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. การพฒันาผลงานวิจยัและนวัตกรรม 

2. การเผยแพรผ่ลงานวิจยัและนวัตกรรม 

3. การพฒันาระบบเทคโนโลยีสนบัสนุนการวิจยั 

4. การสรา้งเครอืขา่ยและการมีส่วนรว่มในการวิจยั 

5. การพฒันาระบบบรหิารงานวิจยัและพฒันา 

นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยั กรมชลประทาน 

พ.ศ.2554-2556 



ยุทธศาสตร์การวจิัย กรมชลประทาน 
พ.ศ.2554-2556 



36หน่วยงาน  

 

ชป.21 
ผลการศึกษา วิจยัและพฒันาสนบัสนุนการด าเนินงาน 

  มีตัวชีวั้ด 

สายงานหลกั/รอง 22 หน่วยงาน 
สายงานสนบัสนนุ 14 หน่วยงาน 



ระบบการบรหิารงานวิจยัของกรมชลประทาน 



คณะกรรมการบรหิารงานวิจยัและพฒันา กรมชลประทาน 

ประธาน 

รธว. 

กรรมการ 15 คน 

องคป์ระกอบ 

ผส.วพ  ผชช.บน  ผขข.วป  ผชช.วศ ผชช.วพ ผส.บอ ผส.สร 

ผส.อบ ผส.คก  ผส.บก  ผอ.ผง  ผพช.วพ ผยศ.วพ ดร.ธเนศ อกัษร 



1. จดัท านโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา และบรหิารงานวิจยัและ

พฒันาใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรก์รมชลประทาน 

2. ก าหนดกรอบแนวทางงานวิจยั ตามยุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา กรม

ชลประทาน 

3. กล่ันกรองจดัล าดบัความส าคญัขอ้เสนอการวิจยั 

4. ก ากบั ดูแล ตดิตาม ประเมินผล ตลอดจนแกไ้ขปัญหา อุปสรรคในการ

ด าเนินงานวิจยัและพฒันาต่างๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมี

ประสิทธิภาพ 

5. พิจารณาน าผลงานวิจยัท่ีแลว้เสรจ็มาพฒันา ตอ่ยอด ขยายผล หรอือ่ืนๆ 

ไปสู่การใชป้ระโยชน ์

6. แตง่ตัง้คณะท างานไดต้ามความจ าเป็นหรอืสามารถเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งใหข้อ้มูล

เก่ียวกบังานวิจยัไดต้ามความเหมาะสม 

อ านาจหนา้ท่ี 



คณะกรรมการวิจยั

แห่งชาต ิ(วช) 

ขอ้เสนอโครงการวิจยัจากทุกหน่วยงาน 

คณะกรรมการฯ 

รธว. 

กองแผนงาน 
1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

ภาพแสดง ระบบการด าเนินงานวิจยัของกรมชลประทาน 



ระบบบริหารงานวจิัย กรมชลประทาน 

        

ก่อนการวจิัย 
Pre Audit 

ระหว่างการวจิัย 
On Going 

หลังการวจิัย 
Post Audit 

เครือข่ายนักวจิัย สวพ. และ ส านัก/กอง ต่างๆ  

จัดอบรมให้ความรู้ 
เร่ืองงานวจิัยกับนักวจิัยรุ่นใหม่ 

ก าหนดกรอบงานวจิัย 
การสรรหาหวัข้อวจิัย 

เขียนข้อเสนอการวจิัย 

การกล่ันกรอง จัดล าดับ 
ความส าคัญข้อเสนอการวจิัย 

เหน็ชอบแผนงานวจิัย/ 
โครงการวจิัย 

อนุมัตงิบประมาณวิจัย 

ประสานงาน วช. 

ท าเอกสาร/บทความวชิาการเผยแพร่ 
จัดสัมมนาวชิาการ 

พจิารณาผลงานวจิัย 
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ต่อยอด/น าร่อง/ขยาย
ผลงานวจิัย 

น าเสนองานระดับชาต ิ

จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 

ด าเนินการวจิัย 

ก ากับ ดูแล ตดิตาม             
ให้ค าปรึกษา                 

รายงานผลความก้าวหน้า 
กล่ันกรองผลงานการวจิัย 

จัดเก็บรวบรวมนวัตกรรม 

จดสิทธิบัตร 



การกลัน่กรอง จดัล าดบัความส าคญัขอ้เสนอการวิจยั 

ของกรมชลประทาน 

• เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอการวิจัย 
1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 
2. คุณค่าทางปัญญา 
2.1 ปัจจัยการวิจัย(Input) 
     1) ความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนที่มาของปัญหา 
     2) วัตถุประสงค์การวิจัยมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     3) คณะผู้วิจัยมีความเหมาะสม และมีความพร้อม 
     4) มีการตรวจเอกสารผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
     5) มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการท าวิจัย 
     6) งบประมาณที่ใช้ท าการวิจัยเหมาะสม 
  



การกลัน่กรอง จดัล าดบัความส าคญัขอ้เสนอการวิจยั 

ของกรมชลประทาน 
2.2 กระบวนการวิจัย(Process) 
     1) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานวจิัยกับโครงการวจิัยให้เหน็

เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน 
      2) ระบุขัน้ตอนการท าการวจิัยอย่าง สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน 
      3) แสดงแผนการถ่ายทอด เผยแพร่ผลการวจิัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

ชัดเจน 
2.3 ผลผลิตการวิจัย(Output) 

     1) แสดงผลส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย สู่การน าไปใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน 
     2) แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการท าวิจัย 



การกลัน่กรอง จดัล าดบัความส าคญัขอ้เสนอการวิจยั 

ของกรมชลประทาน 
2.4 ผลกระทบของการวิจัย(Impact) 

     1) ผลลัพธ์(Outcome)ของแผนงานวิจัย ท าให้เกิดผล
กระทบ ต่อยุทธศาสตร์กรมในด้านต่างๆ 

       2) งานวิจัยมีแนวโน้มจะสามารถขยายการพัฒนาไปสู่
ระดับประเทศ  

        3) ผลลัพธ์ของงานวิจัย ท าให้เกิดผลกระทบในด้านการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการต่างๆ หรือจะก่อให้เกิด
ความคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

           
 



กรอบการศึกษา วจิัยและพฒันาตามประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(พ.ศ.2557-2559) 

• ด้านการพัฒนาแหล่งน า้และเพิ่มพืน้ที่ชลประทาน มี12แผนงานวจิัย 
1)การจัดการลุ่มน า้                     9)  การผันน า้ข้ามลุ่มน า้ 

2)เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานวางโครงการ/ส ารวจ/ออกแบบ 

3)การพฒันา/ประยุกต์ใช้ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่ 

4)การพฒันาอาคารชลประทานส าเร็จรูปมาใช้ในงานก่อสร้าง   

5)การพฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ด้านการก่อสร้าง             10)  การแก้ไขปัญหาดนิอ่อน  

6)การแก้ไขปัญหาดนิกระจายตัว               11)  กฎหมายชลประทาน 

7)การตดิตามประเมนิผล (Monitoring  and  Evaluation)  โครงการพฒันา
แหล่งน า้                        12)  การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านพัฒนาแหล่งน า้ 

8)การศึกษาทางชลศาสตร์เพื่อการออกแบบและการก่อสร้าง 

 



กรอบการศึกษา วจิัยและพฒันาตามประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(พ.ศ.2557-2559) 

• ด้านบริหารจัดการน า้อย่างบูรณาการ มี24แผนงานวิจัย 
1)การพฒันาฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและการเช่ือมโยงข้อมูล  

2)การพฒันาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อบริหารจัดการน า้ 

3)แบบจ าลองลุ่มน า้ 

4)การซ่อมแซมปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบชลประทาน    

5)ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศต่อการชลประทาน    

6)การจัดสรรน า้ที่เป็นธรรมกับภาคส่วนการใช้น า้ 

7)การจัดเกบ็ค่าน า้ชลประทาน     

8)การพฒันาองค์กรผู้ใช้น า้ชลประทาน 

9)การพฒันาศักยภาพพืน้ที่ชลประทาน    

10)การป้องกันแก้ไขการวิบตัขิอง อาคารชลประทาน    

11)การรักษาพืน้ที่การเกษตรในเขตชลประทาน 



กรอบการศึกษา วจิัยและพฒันาตามประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(พ.ศ.2557-2559) 

• ด้านบริหารจัดการน า้อย่างบูรณาการ  
12)ตะกอนในแหล่งน า้ 
13)ด้านการเกษตรชลประทาน 
14)งานวิจัยทางอุทกวิทยาและชลศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน า้ 
15)การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการชลประทาน 
16)การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการน า้ 
17)พลังงานทดแทนเพื่อการชลประทาน 
18)การพฒันาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการน า้ 
19)ผลิตภาพน า้ชลประทาน (Irrigation  Water  Productivity) 
20)การสนับสนุนยุทธศาสตร์เงนิทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน     
21)หญ้าแฝกในงานชลประทาน 
22)การแก้ไขปัญหาวัชพชืในแหล่งน า้ชลประทาน     
23)การพฒันาเพิ่มขีดความสมารถขององค์กรและบุคคลากรในการบริหารจัดการน า้ 
24) พฒันาส่ือเพื่อการถ่ายทอดการเรียนรู้งานชลประทาน 

 
 



กรอบการศึกษา วจิัยและพฒันาตามประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(พ.ศ.2557-2559) 

• ด้านการป้องกันและบรรเทาภยัอันเกดิจากน า้ มี5แผนงานวิจัย 
1)การแก้ไขปัญหาที่ส าคัญในระดับลุ่มน า้ (น า้ท่วม/ขาดแคลนน า้/น า้เสีย) 

2) มาตรการและเกณฑ์การเตือนภัย 

3)การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันบรรเทาภยั(น า้ท่วม/ 

   ขาดแคลนน า้/คุณภาพน า้) 

4)การเตือนภัยและพยากรณ์สถานการณ์น า้ล่วงหน้า    

5) การพัฒนาเคร่ืองกลน า้ (ผลักดันน า้/เตมิอากาศ/สูบน า้/ยกน า้) 

 



นกัวจัิยกรมชลประทานปัจจุบนั 

    

สายงานหลกั/รอง จ านวน 

           1. สวพ. 32 

           2. สคก. 1 

           3. สบก 1 

           4. สรธ                               1  คิดเปน็ 1.34 % 

           5. สสช                                    1 ของขา้ราชการทัง้หมด 

           6. สอบ                           1          (5,949 คน) 

           7. สบอ.                    27     หรือ 

           8. สชป. 1                        8              1.93% 

           9. สชป. 4                              1   ของขา้ราชการ 

         10. สชป. 6                               2  สายงานหลกั/รอง 

         11. สชป. 9                           2          (4,149 คน) 

         12. สชป. 12 3 

รวม 80 

ข้าราชการสายงานหลกั/รอง 4,149คน มีวฒิุการศกึษา ป.เอก 29คน ป.โท 912คน ป.ตรี 2,311คน 
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เพือ่การ
ชลประทาน 

เงินงบประมาณ
ของกรมผ่าน วช. 

5 หน่วยงาน 
33โครงการ 

4 หน่วยงาน 
7 โครงการ 

6 หน่วยงาน 
27 โครงการ 

4 หน่วยงาน 
7 โครงการ 

5 หน่วยงาน 
33 โครงการ 

7 หน่วยงาน 
28 โครงการ 

งบประมาณวจิัยและพฒันาของกรมชลประทาน 
                       

26,371,500 25,190,699 

51,532,000 



น าเสนอผลงานวจิัยแห่งชาติ ๒๕๕๕ (Thailand Research Expo 2012) 



ฝายพบัได ้(Flap Gate Weir Type II) ของนายประพนธ์ เครือปาน  





เคร่ืองควบคุมการใหน้ ้าพืชอตัโนมติั  
ของนายชวกร ร้ิวตระกลูไพบูลย ์และนายสมชาย ผวิรุ่งสุวรรณ 



 
 โปรแกรมส่ังการการท างานของโปรแกรมประเมินสภาพน า้ในอ่างเกบ็น า้ (ROS Tool) 

ของนายนฤพล สีตะบุตร นายเมธาฤทธ์ิ แนมสัย นายสัญชัย อนิกราด โป 



ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน ้าดว้ยการสั่งการทางไกล(Single Command) 



เรือเกบ็วชัพืชขนาดเลก็ของนายปริญญา กมลสินธ์ุ 



อุปกรณ์เตอืนภยัการตดัสายไฟฟ้าสถานีสูบน า้ 
 (ผ่านระบบโทรศัพท์เคลือ่นที่) 



นวตักรรมดีๆ มีอยูท่ัว่กรมฯ 





นวตักรรมดีๆ มีอยูท่ัว่กรมฯ 

KM day  

 



นวตักรรมดีๆ มีอยูท่ัว่กรมฯ 



นวตักรรมดีๆ มีอยูท่ัว่กรมฯ 



แรงจงูใจ ผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรม เพื่อพฒันาองคก์ร 



สรุปทิศทางงานวิจยักรมชลประทาน 

1.มีงานวิจยัสนบัสนนุยทุธศาสตร์กรม ท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์งานวิจยัชาติ 
2.ทกุหน่วยงานของกรมมีงานศกึษา วิจยั ท่ีเน้นศกึษา วิจยัแบบบรูณาการ 
3.สร้างผลงานวิจยั นวตักรรมไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา พฒันางาน

อยา่งแท้จริง 
4.ผลงานวิจยัมีคณุภาพมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับ 
5.สนบัสนนุงบประมาณเพ่ือการวิจยัมากขึน้ 
6. มีเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการพัฒนานักวิจัย

ร่วมกัน 
7.มีการพฒันาระบบบริหารงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ สนบัสนนุระบบบริหาร

งานวิจยัชาต ิ




