
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณะเศรษฐศาสตร์
ให้จัดท าเอกสารโครงการ “การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ” เพื่อเสนอเข้า
ประกวดรางวัลโครงการประเภทรางวัล “แนวทางปฏิบัติที่ดี ประจ าปี 2553” ของส านักประกันคุณภาพ 

 

การจัดเตรียมเอกสารในคร้ังนี้ ไม่สามารถส าเร็จลงด้วยดี หากไม่ได้รับการสนับสนุน
และความร่วมมือจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ  เครือข่ายนักวิจัย  และหน่วยงานพันธมิตร ในการขับเคลื่อน
ภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่ผ่านมา จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่ วนร่วม
สนับสนุนภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มาโดยตลอด 

 

ใคร่ขอขอบคุณคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้โอกาสแก่
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการด าเนินงานดังรายละเอียดที่น าเสนอไว้ใน
เอกสาร จะเป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านการบูรณาการการท างาน เพื่อน าชุด
ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในงานบริการวิชาการ บ้างตามสมควร 

 
 

 

 

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

30 กันยายน 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (a) 

สารบัญ 

 
 หน้า 
  

ค าน า  
สารบัญ (a) 
สารบัญตาราง (b) 
สารบัญรูป (c) 
  

การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ 1 
1. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 1 
2. ปัจจัยน าเข้า 7 
3.  วิธีการด าเนินงาน 10 
4.  ผลการด าเนินงาน โครงการหลักสูตรบริการวิชาการ 12 
5.  ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน (Outcome) 13 
6.  ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน 18 
7.  การประเมินผลและการน าผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 19 
8.  ข้อบ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 24 
9.  การต้ังเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 24 
  

เอกสารอา้งอิง 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (b) 

สารบัญตาราง 
 

 หน้า 
  

ตารางที่ 1  โครงการหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้แผนงานประจ าปีของ สว.สก.  
ระหว่างปี 2550-2552 

6 

ตารางที่ 2  ขั้นตอนการด าเนินการโครงการหลักสูตรฝึกอบรมของ สว.สก.  10 
ตารางที่ 3 รายละเอียดการพิจารณาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 19 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (c) 

สารบัญรูป 

 
 หน้า 
  
รูปที่ 1  แผนที่กลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 4 
รูปที่ 2  แนวทางการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการของ สว.สก. 5 
รูปที่ 3  คุณสมบัติ 4 ประการของผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า 6 
รูปที่ 4 ชุดความรู้การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ผู้น าเชิงคุณค่า) ใน 4 มิต ิ 7 
รูปที่ 5 ชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า 7 
รูปที่ 6 ชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 8 
รูปที่ 7 ชุดความรู้การการถ่ายโอนความรู้สู่การพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า 

และการค้าที่เป็นธรรม 
8 

รูปที่ 8  การมอบหมายความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการ 
ของบุคลากรฝ่ายต่างๆ 

12 
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ชื่อโครงการ: การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ 
ชื่อหน่วยงานผู้เสนอ: สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

1. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
  ระบบสหกรณ์เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นระบบที่เหมาะสมกับ
ทุกประเทศไม่ว่าประเทศนั้นจะมีระบบเศรษฐกิจและการปกครองแบบใด ระบบสหกรณ์ในประเทศไทย
ได้ริเร่ิมมากว่า 94 ปี แล้ว โดยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีสหกรณ์ที่ด าเนินงาน  6,860 
สหกรณ์ มีสมาชิกสหกรณ์ 10.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากร มูลค่าธุรกิจในระบบสหกรณ์คิด
เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าระบบสหกรณ์มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้น
เร่ืองการแข่งขัน โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก าหนดไว้ในมาตรา 84(9) ว่ารัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน
และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระและการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อด าเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ 
  ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการประเมินสถานการณ์ของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการสหกรณ์มีความสอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานวิจัย โดยพบว่า  พัฒนาการของสหกรณ์
ไทยนั้น ยังเป็นไปในทิศทางของการใช้สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งใน
แนวทางดังกล่าวแย้งต่อบริบทของสหกรณ์ในสถานภาพของการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง (Autonomous) 
ซึ่งในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั่วโลก อาทิ สมัชชาสหประชาชาติ 
(United Nation Development Council) สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Co-
operatives Alliance: ICA) ได้น าตัวแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับองค์กรธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ ที่
ยึดมั่นในแนวทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเองที่มีบทบาทสร้างสรรค์เศรษฐกิจและความสามารถยืน
หยัดเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี โดยได้หยิบยกผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์
ในระดับแนวหน้าของโลกจ านวน 300 สหกรณ์ แต่มีมูลค่าธุรกิจใหญ่เทียบเคียงมูลค่าผลิตภัณฑ์
ประชาชาติในประเทศแคนาดาทีเดียว อีกทั้งชี้ให้เห็นกรณีตัวอย่างของ Raiffeisen Credit Union และ 
Rabobank ที่สามารถยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในสถานการณ์ช่วงวิกฤตที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันสมัชชา
สหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์และรณรงค์ให้ทุกประเทศทั่วโลกเชิดชู
แนวทางของสหกรณ์ขึ้นมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน1 

                                                 
1 เมื่อ 18 ธันวาคม 2552 ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติท่ีจะประกาศให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์และปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ

ได้รณรงค์ให้ทุกประเทศท่ัวโลกส่งเสริมต่อการสหกรณ์ในประเทศ ภายใต้บริบทของการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง 
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  ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรมที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี ได้มีข้อสรุปส าหรับปัญหาและข้อจ ากัด
ของการพัฒนาสหกรณ์ไทย ดังนี้2 
 1.  คนในสังคมไม่เชื่อมั่นและวางใจ (Trust) ในสหกรณ ์    
  2.  กลุ่มคนวงใน (Boundary Partner) ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ กรรมการ ฝ่ายจัดการ ขาด
จิตวิญญาณสหกรณ์   
 3.  ขาดการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management)   
  4.  มุมมองในประเด็น “สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือของรัฐ”  
       5  ระบบการให้การศึกษาอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผ่านมา เป็นไปในรูปแบบการ
ให้ความรู้ แต่ยังขาด “วิธีคิด” 
 6.  พันธะความรับผิดชอบ (Accountability) ที่มีต่อสมาชิก-ชุมชน ย่อหย่อน  
 กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จ าเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
หลายภาคส่วนทั้งภาคขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ในส่วนของภาครัฐนั้น
ปัจจุบันได้ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการสหกรณ์3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาผู้น าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความ
พร้อมที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
ประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และการร่วมมือ
กันระหว่างสหกรณ์ 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ดังกล่าวได้ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จในช่วงเวลาปี 2554 ไว้ดังนี ้

                                                 
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้าก เอกสารรายงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม”. ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย, 2533 
3 ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิจากแผนขับเคล่ือนยทุธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่การปฏิบัติฯ, คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ, 2552. 
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  1. สมาชิกน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและเข้ามามี
ส่วนร่วมในฐานะสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสมาชิกทั้งหมดเมื่อสิ้นปี 2554 
  2. จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ในช่วงปี 
2550-2554 
  3. ผู้น าสหกรณ์ได้รับการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ในช่วง
ปี 2550-2554 
  4. สหกรณ์มีการควบคุมภายในมาตรฐานที่ก าหนดทุกสหกรณ์ภายในปี 2554 
  5. สหกรณ์มีการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ (CQA) เพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ต่อปี 
  6. การจัดให้มีสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกทุกสหกรณ์ภายในปี 2554 
  7. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
  8. มูลค่าการด าเนินธุรกิจส าหรับผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตของ
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
  9. อัตราการเพิ่มทุนจากแหล่งทุนภายในของสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
 

  ในส่วนของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อเกิดตาม
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546-2549) โดยมีเจตนารมย์ให้เป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกรณ์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และประเทศ โดยในปี 2547 คพช. ได้ขอความอนุเคราะห์มายัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จัดตั้งและด าเนินการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ดังนั้น สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 และ
ได้เร่ิมด าเนินงานในราวเดือนพฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว 
  ภายใต้ ปณิธาน 'มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่าเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ โดยก าหนดวิสัยทัศน์
ในการเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาสหกรณ์และ
สังคมไทยให้ยั่งยืน โดยใช้แผนที่กลยุทธ์ (รูปที่ 1) เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญ 4 
ประการ ได้แก่   

1. การสร้างระบบการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดความรู้และนวัตกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 

2. การสร้างระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อการยกระดับการให้การศึกษาอบรมใน
ระบบสหกรณ์และสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตส านึกสหกรณ์และมีกระบวนทัศน์กว้างไกล
สนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์ในบริบทของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง (Autonomous) 

3. การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ให้เกิดการผลึกก าลัง ในการยกระดับการพัฒนา
สหกรณ์ให้มีความแข็งแกร่ง และน าประโยชน์สู่สมาชิก ชุมชน และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 



 4 

4. การพัฒนาองค์กรในทิศทางของการเป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านสหกรณ์ที่มี
แนวทางปฏิบัติที่ดี มีทีมงานที่มีความพร้อมในการเป็นแกนน าการยกระดับการพัฒนาไปในทิศทางของ
การเป็นองค์กรพึ่งพา (Autonomous) ที่จะน าคุณค่า และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

 
 
รูปที่ 1  แผนที่กลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

 1.1  วิธีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานส าหรับการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ใน
ระบบบริการวิชาการ 
  อาจกล่าวได้ว่าแผนงานการให้บริการวิชาการของ สว.สก. เกิดจากการบูรณาการการ
ท างานของ สว.สก. ทั้งภารกิจการวิจัย ภารกิจการให้บริการ ภารกิจการเชื่อมโยงเครือข่าย และภารกิจการ
พัฒนาองค์กร ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินการด้านการให้บริการวิชาการที่ได้ออกแบบให้เห็น
กระบวนการท างาน ดังรูปที่ 2 
  ขั้นตอนแรก :  การน าชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการ
วิชาการ และการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และการจัดท าโครงการฝึกอบรม ภายใต้เครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นคณะท างานพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ได้ตัวแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถยกระดับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการพัฒนา
สหกรณ์ ในทิศทางของการน าคุณค่า (ประโยชน์) สู่สมาชิกและชุมชน และการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง 
(Autonomous) ซึ่งสว.สก.จะสร้างกลไกให้เกิดเป็นเครือข่ายผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่สังคม
ฐานความรู้ในอนาคตที่จะเป็นเสาหลักทางความคิดแก่สังคมต่อไป 
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  ขั้นตอนท่ีสอง :  การด าเนินการฝึกอบรม การประเมินผลและติดตามผลผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรมของ สว.สก. จะเป็นไปภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง สว.สก. 
และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคขบวนการสหกรณ์ และภาคเอกชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้น า
สหกรณ์ ผู้น าสถาบันเกษตรกรและผู้สนใจ และได้น าเอากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) มาใช้ในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะจากประสบการณ์ตรงของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ 
  การประเมินผลการฝึกอบรมจะด าเนินการทุกคร้ังในการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ข้อมูล
ป้อนกลับมาปรับปรุงการด าเนินการ และทุกปีจะมีการติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้กลไกของ
เวทีเสวนาวิชาการประจ าปี งานคืนสู่เหย้า กลไกของสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์  เว็บไซต์ และข้อมูลจาก
พื้นที่วิจัยของ สว.สก. 
  ขั้นตอนท่ีสาม : การขยายผลสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในขบวนการสหกรณ์ ตัวแบบ
การฝึกอบรมของ สว.สก. มักจะได้ขยายผลในการใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมในหน่วยงานและ
ขบวนการสหกรณ์ อาทิเช่น หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ หลักสูตร
ผู้น าสหกรณท์ี่มีคุณค่า 
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รูปที่ 2  แนวทางการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการของ สว.สก. 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองของ สว.สก.ประจ าปี 2553 
 

 1.2   แผนงานและเป้าหมายของหน่วยงาน 
  แผนงานของสว.สก.เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการ 
การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร โดยแผนงานในรอบปี 2552 มีรายละเอียด ดังน้ี 
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1. แผนงานด้านการวิจัย จะเป็นไปภายใต้ระบบการวิจัยของชุดโครงการ “การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย มีเป้าหมายจ านวนโครงการ 13 โครงการ 

2. แผนงานด้านบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 
2.1 โครงการหลักสูตรฝึกอบรม 2 โครงการ เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  76  คน 
2.2 โครงการเสวนาวิชาการประจ าปี เป้าหมายผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา 400 คน 
2.3 โครงการเวทีเรียนรู้และการจัดนิทรรศการ 3 คร้ัง เป้าหมายผู้เข้าร่วมเวที 500 คน 

3. แผนงานด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นไปภายใต้ชุดความรู้ “การเชื่อมโยงเครือข่าย
คุณค่า” โดยมีเป้าหมายในการขยายผลผู้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่าย จ านวน 7  เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายคลัง
สมอง เครือข่ายฅนสหกรณ์ เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า เครือข่ายผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายสตรีสหกรณ์  
เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร และเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ 

4. แผนงานด้านการพัฒนาองค์กร มีเป้าหมายในการน าเสนอผลงานด้านวิชาการการ
สนับสนุนทุนการศึกษาอบรมแก่บุคลากร การได้รับทุนวิจัยของบุคลากรอย่างน้อย 1 คน และโครงการ
สัมมนาบุคลากร 1 คร้ัง 
 

ตารางที่ 1  โครงการหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้แผนงานประจ าปีของ สว.สก. ระหว่างปี 2550-2552 
 

แผนงานประจ าปี /
ล าดับที ่

ชื่อโครงการ 
เป้าหมายผู้เข้ารับ 
การอบรม (คน) 

จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม (คน) 

ปี 2550 :    
     1.  โครงการหลักสูตรฝึกอบรมผู้น าสหกรณ์อย่างมีคุณค่า 25 43 
     2.  โครการหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ    
           (เปาบุ้นจิ้น) รุ่นที่ 1 

80 80 

ปี 2551 :    

     1.  โครงการฝึกอบรมผู้น าสหกรณ์อย่างมีคุณค่า4 25 243 

     2.  โครงการหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ 
(เปาบุ้นจิ้น) รุ่น 2,3 

80 80 

ปี 2552 :   
     1.  โครงการหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ  
           (เปาบุ้นจิ้น) รุ่นที่ 4, 5, 6 

80 100 

      2.  โครงการหลักสูตรผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า5 25 25 

                                                 
4  เป็นรูปแบบของโครงการขยายผลจากรุ่นท่ี 1 ลงพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักวิจยัเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็น

ผู้ด าเนินการ 
5  เป็นรูปแบบของโครงการขยายสู่โครงการฝึกอบรมร่วมกับเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
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รูปที่ 4  ชุดความรู้การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ผู้น าเชิงคุณค่า) ใน 4 มิต ิ
 

2.  ปัจจัยน าเข้า 
 ปัจจัยน าเข้าในที่นี้ หมายถึง ทุนความรู้ ทุนทางสังคม ที่ก่อให้เกิดผลผลิตจากการให้บริการ
ทางวิชาการของ สว.สก. ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1  ทุนความรู้ ในที่นีห้มายถึง ชุดความรู้จากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย“การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”  และกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ที่ สว.สก.เป็นแกนน าในการยกร่างแผนฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1  ชุดความรู้จากการวิจัย ที่ส าคัญมีดงันี้ 
   1) ชุดความรู้การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ผู้น าเชิงคุณค่า) ใน 4 มิติ 

ชุดความรู้ดังกล่าวได้มาจากการด าเนินงานชุดโครงการที่ผ่านมา โดยการ
พัฒนาหลักสูตรผู้น าเชิงคุณค่า และน าไปผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ผู้น าสหกรณ์ /องค์กร ภายใต้
กลไกของแผนงานบริการวิชาการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และโครงการวิจัย “เครือข่ายคุณค่าจังหวัด
นครศรีธรรมราช” และการน าไปใช้เป็นเงื่อนไขการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ จนเกิดเป็นชุดความรู้ “4 มิติในการสร้างผู้น าเชิงคุณค่า” ซึ่งประกอบด้วย มิติการน า

คุณค่าสหกรณ์/อุดมการณ์ (การปลูกจิตส านึก
สหกรณ์) มิติการปรับกระบวนทัศน์ (การเข้าถึง
และเข้าใจในปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการด าเนินงานสหกรณ์ในเชิงบวก และ
เ ชิ ง ล บ )  มิ ติ ด้ า น ก า ร ยึ ด มั่ น ใ นหลั ก ก า ร 
(ประกอบด้วยแนวคิดเร่ืองหลักการสหกรณ์ 
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน) มิติแนวปฏิบัติ 
(แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี) รูปที่ 4 

 
 

2) ชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า 
ชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า 

ได้ถูกน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนารูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และกลุ่ม/องค์กร
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่น โดยมีนิยาม
เครือข่ายคุณค่า ดังนี้ “วงสัมพันธ์เชิงคุณค่าของ
กลุ่มองค์การพันธมิตรในระยะยาว ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง เน้นการเรียนรู้ สู่ประสิทธิภาพของ
ภาคี และคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก” (รูปที่ 5) 

รูปที่ 5  ชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า 
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รูปที่  7  ชุดความรู้การการถ่ายโอนความรู้สู่การพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม 

 

   3) ชุดความรู้การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 
ชุดความรู้ดังกล่าวได้มาจากแนวคิดและกระบวนการท างานในการเชื่อมโยง

เครือข่ายคุณค่าภายใต้ชุดโครงการ และน ามาประยุกต์กับแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานเชิงบูรณา
การ (Integrated Supply 
Chain Management) ของ
Donald J. Bowersox David 
J. Class และ M. Bixby 
Cooper,2007 ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน ได้แก่  การวาง
กรอบทิศทางของเครือข่าย 
การขับเคลื่อนแผนงานของ
ภาคีเครือข่าย และการสร้าง
นวัตกรรม / วิธีการใหม่ / 
แนวทางใหม่ (รูปที่ 6)   

รูปที่ 6  ชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 

 
4)  แนวทางการด าเนินการส าหรับการถ่ายโอนความรู้สู่การพัฒนาระบบสหกรณ์ท่ี

มีคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 
กลไกการถ่ายโอนความรู้สู่การพัฒนา โดยเร่ิมต้นจาก การขับเคลื่อนเสา

หลักการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อน าชุดความรู้ 4 มิติ ในการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้มีศักยภาพและความ
พร้อมในการเป็นผู้น าในการ
ขับเคลื่อนสหกรณ์ / องค์กร 
ในทิศทางเชิงคุณค่า จากนั้น
จ ะ ไปสู่ ขั้ น ตอนของก า ร
ขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรู้
และพัฒนาเพื่อการยกระดับ
ขีดความสามารถของสหกรณ์
ในทิศทางเชิงคุณค่า ซึ่ งจะ
มุ่ ง เ น้ น ไ ป ที่ ก า ร ส ร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของสหกรณ์  / องค์กร ที่มี
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ปณิธาน / เข็มมุ่งไปในทิศทางเชิงคุณค่าที่จะน าประโยชน์มาสู่สมาชิกและชุมชน ด้วยการบริหารจัดการอย่าง
มีแบบแผน โดยค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนเสาหลักการ
เรียนรู้และพัฒนาในเร่ืองของการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ เพื่อการสร้างพลังอ านาจการ
ต่อรองและการแข่งขันและการสร้างสรรค์ธุรกิจบนหลักการพึ่งพาการร่วมมือกันของพันธมิตรภายใต้โซ่
อุปทาน อันจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร / เครือข่าย การน าคุณค่าสู่สมาชิกและ
ชุมชนและพัฒนาไปสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม 

   5) กรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผน 
พัฒนาการสหกรณ ์ได้แก่ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้น าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและ
ความพร้อมที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพา
ตนเอง6 โดย สว.สก. รับผิดชอบในแผนงานจัดระบบและกลไกการพัฒนาผู้น าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ 2 
โครงการ ได้แก่ โครงการหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ(เปาบุ้นจิ้น) และ
โครงการประกาศเกียรติคุณฯ 
 

 2.2  ทุนทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาร่วมเป็นคณะท างานพัฒนาหลักสูตร 
และหน่วยงานพันธมิตร ที่เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้โครงการความร่วมมือ 
  2.2.1  คณะท างานพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากขบวนการสหกรณ์ 
นักวิชาการและภาครัฐ 8 คน ได้แก่  
   1)  อาจารย์เชิญ  บ ารุงวงศ์ นักสหกรณ์แห่งชาติ  

และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

   2) อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ นักสหกรณ์แห่งชาติ  
และผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

   3)  คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง                ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
   4)  อาจารย์ไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
   5)  ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
   6)  คุณจุฑามาศ  ลิปการถกล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   7)  คุณสุจิตรา  พันธุมะบ ารุง              กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   8)  คุณบุญฤทธิ์  เผือกวัฒนะ              ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

  2.2.2  หน่วยงานพันธมิตรที่เข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้โครงการความร่วมมือ ได้แก่ 
   1)  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
   2)  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

                                                 
6   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการ เพื่อการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554) ไปสู่การปฏิบัติ. 2550.  
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   3)  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด 
   4)  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ในแต่ละปี เมื่อถึงช่วงเวลาที่จะด าเนินการโครงการหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้ถูกก าหนด
ไว้ในแผนงานประจ าปี จะเร่ิมต้นการด าเนินการด้วยการจัดท าข้อเสนอโครงการ ประมาณการรายได้ – 
ค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุมัติหลักการจากผู้อ านวยการจากนั้น ก็จะด าเนินการเป็นขั้นตอนดังรายละเอียดใน 
Flowchart จนถึงขั้นตอนการปิดโครงการพัฒนาวิชาการ และสรุปผลการด าเนินการโครงการโดย
คณะท างานพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะใช้เวลา ประมาณ 8 สัปดาห์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ขั้นตอนการด าเนินการโครงการหลักสูตรฝึกอบรมของ สว.สก.  
 

ล าดับที่ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
เดือนที่/สัปดาห์ 

รูปประกอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 การจัดท าข้อเสนอโครงการ/การ
ประมาณการรายรบั-รายจ่ายเพื่อ
ขออนุมัตหิลักการจาก 
ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายการเงิน 
/รองผอ. 

/        

 
2 การจัดท าโบชัวร์/การ

ประสานงานภาคีพันธมิตรเพื่อ
การประชาสัมพันธ ์

จนท.ปชส. 
/รอง ผอ. 

/        

 
3 การประชุมคณะท างาน- 

วิทยากร 

คณะท างาน
หลักสูตร/
ผอ./รองผอ. 

/        

 
4 การประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ผู้สนใจเข้าอบรมผ่านทาง
ไปรษณีย์และเว็บไซต ์

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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ล าดับที่ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
เดือนที่/สัปดาห์ 

รูปประกอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5 การจัดท าเอกสารการเงิน-เปิด
โครงการพัฒนาวิชาการ 

ฝ่ายการเงิน         

 
6 การจัดท าเอกสารประกอบการ

ฝึกอบรม-เกียรติบัตร 

ฝ่ายบริหาร 
/รองผอ. 

        

 

7 การประสานงานสถานที-่
อุปกรณ์-อาหารในการฝึกอบรม 

รองผอ.  /       

 
8 การด าเนินการฝึกอบรม/มอบ

เกียรติบัตร/ท าเนียบผู้อบรม 

คณะ
วิทยากร/ผู้
ได้รับ

มอบหมาย 

        

 
9 การประเมินผล-จัดท ารายงาน

การประเมินผล 

ฝ่ายบริหาร-
การเงิน รอง

ผอ. 

        

 
10 การสรุปโครงการ มก.พว.-

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ผู้ได้รับ
มอบหมาย/ 
รอง ผอ. 

        

 
11 การประชุมสรุปผลและ

ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินการรุ่นต่อไป 

คณะท างาน
หลักสูตร/
ผอ./รอง

ผอ./ทีมงาน 
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 3.2  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
  นโยบายการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการของ สว.สก. ได้ถูกออกแบบให้
บุคลากรของ สว.สก. ท าหน้าที่บริหารจัดการโครงการหลักสูตรฝึกอบรม โดยการมอบหมายงานให้แต่ละคน 
ท าหน้าที่ต่างๆ ในฐานะทีมงานฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะแก่ทีมงานที่มีความรู้ความช านาญในด้านการ
จัดการความรู้ ตลอดจนทีมงานที่มีความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการโครงการ (Project Manager) ต่อไป 
  แผนภาพข้างล่างแสดงให้เห็นการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน
การเข้ามามีส่วนร่วมการด าเนินการโครงการหลักสูตรบริหารจัดการของ สว.สก. (รูปที่ 8) 
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                 �                   
                ��   / 
            �        -   .
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�                   �  
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รูปที่ 8  การมอบหมายความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของบุคลากรฝ่ายต่างๆ 
 
4.  ผลการด าเนินงาน โครงการหลักสูตรบริการวิชาการ 
 4.1  จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ระหว่างปี 2550-2552 
  โครงการหลักสูตรบริการวิชาการของ สว.สก. ในรูปแบบของการถ่ายโอนความรู้จาก
งานวิจัยสู่การบริการวิชาการ ได้เร่ิมด าเนินการในปี 2550-2552 ประกอบด้วย 2 โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ 
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ปณิธานของเปาบุ้นจิ้น รุ่น 6: 

สหกรณก์้าวไกล    ตรวจสอบโปรง่ใส  ใส่ใจจรรยาบรรณ   ยึดมั่นธรรมาภบิาล 

โครงการหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ (เปาบุ้นจิ้น) ได้ด าเนินการไป
แล้วจ านวน 6 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจ านวนทั้งสิ้น 260 คน ส าหรับโครงการหลักสูตรผู้น าสหกรณ์
เชิงคุณค่า ได้ด าเนนิการไปแล้ว จ านวน 3 หลักสูตร มีผู้ผ่านฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 311 คน 
 

 
 

 4.2  ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ของสว.สก. ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพ 
  การด าเนินการส าหรับโครงการดังกล่าวนี้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ โดยมีเจตนารมย์ในการยกระดับการให้การศึกษาอบรมผู้น าสหกรณ์ ไปใน

ทิศทางของการ
พั ฒ น า เ นื้ อ ห า
สาระที่ ไม่ ใช่ มี
แต่ความรู้ แต่ให้
วิ ธี คิ ด ด้ ว ยก า ร

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการความรู้เข้า

ไปใช้ อีกทั้งยังมุ่งเน้นไปที่การปรับระบบคิดและกระบวนทัศน์ของผู้น าไปในทิศทางของการน าคุณค่า
ด้วยชุดความรู้ 4 มิติ ในการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
5.  ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน (Outcome) 
 ดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นถึงเจตนารมย์ การสร้างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการของสว.สก. 
ว่ามีเจตนารมย์ส าคัญที่จะให้เกิดการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ ไปใน
ทิศทางเชิงคุณค่าที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่เป้าหมายของการสร้าง
ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า (ปัจจุบันเป็นนโยบายการพัฒนาการสหกรณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์การ
พัฒนาการสหกรณ์ สิ้นสุดปี 2554) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา
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พิธีลงนามความร่วมมือ 

ดังกล่าว สว.สก. จึงริเร่ิมด าเนินการพัฒนาและให้บริการตัวแบบหลักสูตรฝึกอบรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
จนถึงปัจจุบัน อาจสรุปเกี่ยวกับผลลัพธ์การด าเนินงานได้ดังนี้ 
 

 5.1  ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตัวแบบหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างช านาญการ 

5.1.1  การขยายผลตัวแบบหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญ
การ ไปสู่การพัฒนาเป็นระบบการให้การศึกษาอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ภายใต้ภารกิจของ     
กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ (สสท.) ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสค.) 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด  (ชสท.) ชุมนุมสหกรณ์บริการแห่งประเทศไทย จ ากัด  
(ชสบท.) และชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชรสท.) 

เมื่อวันที่  3  เมษายน 2552  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชาติชาย พุคยาภรณ์) เป็น
ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพ      
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  (คุณสุพัตรา ธน

เสนีวัฒน์) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (คุณศุภชัย บานพับ
ทอง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.วุฒิชัย กปิล
กาญจน์) ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ.จุฑาทิพย์ 
ภัทราวาท) ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ 5 แห่ง โดยมีสักขีพยาน นักสหกรณ์ 
และผู้มีเกียรติเข้าร่วมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 
อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   

5.1.2  การก่อเกิดเป็นเครือข่ายเปาบุ้นจิ้น และสังคม
ฐานความรู้ ที่จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพึ่งพา

และร่วมมือกัน ของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ” ซึ่งมี

จ านวนทั้งสิ้น 260 คน (ข้อมูล ณ กันยายน ปี 2553) 
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งานคืนสู่เหย้าศษิย์เก่าเปาบุ้นจิ้น 

ศิษย์เก่าเปาบุ้นจิ้นร่วมเขียนบทความใน
วารสารฅนสหกรณ์ 

Blog ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องเปาบุน้จิน้ 

 

  สังคมคนเปาบุ้นจิ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
พึ่งพา ร่วมมือกันระหว่างเปาบุ้นจิ้น ในงานคืนสู่เหย้า ที่จัด
ขึ้น ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 
14 มีนาคม 2551 

 
 
 
 

 
 
 

  ก า ร เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ในก า รแลก เปลี่ ย น
ประสบการณ์ ผ่านกลไกวารสารฅนสหกรณ์ การเข้ามา
มีส่วนร่วมในการน าเสนอ เป็นการน าความรู้ไปใช้ใน
การยกระดับการท างานตรวจสอบกิจการ 

 

 
 

 
 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนเปาบุ้นจิ้น ใน Blog 
เปาบุ้นจิ้น ผ่านกลไกเว็บไซตw์ww.cai.ku.ac.th 

 
 
 

 
 

 

5.1.3  การยกระดับการน ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการฝึกอบรมผู้น าใน
ขบวนการสหกรณ์ 
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  5.1.4  การน าความคิดในทิศทางของการพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าเพื่อการน าพาสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
อย่างผู้ช านาญการ 

อาจกล่าวได้ว่า “เครือข่ายเปาบุ้นจิ้น” 
เป็นเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ที่จะช่วย
สนับสนุนการปรับเปลี่ ยนทิศทางการพัฒนา
สหกรณ์ไปในทิศทางเชิงคุณค่า ด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ ภายใต้กรอบคิดและแนวทาง ในคู่มือ 
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ช านาญการ  ของสว.สก. 

 

  

  5.1.5  เอกสารเผยแพร่ 
   สว.สก. ได้จัดท าเอกสารคู่มือการฝึกอบรม ออกเผยแพร่ ทั้งในรูปของเอกสาร 
ISBN, ISSN และเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.2  ผลลัพธ์การด าเนินงานตัวแบบหลักสูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ผู้น าท่ีมีคุณค่า) 
  5.2.1  การขยายผลโครงการหลักสูตรไปใช้ในแผนพัฒนาผู้น าสหกรณ์ของชุมนุม
ระดับชาติ และองค์กรกลางสหกรณ์ในระดับภูมิภาค 
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VN & F Platform  

   1)  โครงการหลักสูตรผู้น าเชิงคุณค่า : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจ ากัด 
(ชสค.) 

  พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สว.สก. –  
ช.ส.ค. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553  ณ ห้องประชุมคณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด เป็นผู้ลงนาม 

 
 

   2)  โครงการหลักสูตรผู้น าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ด าเนินการโดย ช.ส.ค. 
รุ่นที่ 1 :  ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   สาขาภาคใต้  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รุ่นที่ 2 :  ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   สาขาภาคตะวันออก 

จังหวัดเพชรบุร ี
รุ่นที่ 3 :  ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน     สาขาภาคตะวันออก 

จังหวัดเชียงใหม่ 
รุ่นที่ 4 :  ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    สาขาภาคตะวันออก 

จังหวัดจันทบุรี 
รุ่นที่ 5 :  ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   สาขาภาคตะวันออก 

จังหวัดขอนแก่น 
รุ่นที่ 6 :  ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ส านักงานใหญ่ 
 

5.2.2  การพัฒนา Platform VN&F เพื่อการยกระดับ  
           การพัฒนาผู้น าเชิงคุณค่า 

ประสบการณ์ที่ ได้จากการ
บริหารจัดการตัวแบบหลักสูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้
พัฒนาจากชุดความรู้การวิจัย (4 มิติ ในการสร้างผู้น า
การเปลี่ยนแปลง) ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปเป็น 3 เสา
หลักการเรียนรู้ ภายใต้ Platform การพัฒนาระบบคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) ซึ่งทาง
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ได้ขยายผล
น าไปใช้ในโครงการการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

พิธี MOU ทางวิชาการระหว่างสว.สก.-ชสค. 

หลักสูตรอบรมผู้น าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
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ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานปฏิรูปที่ดิน และส านักงานอาชีวศึกษา 
 

โครงการขยายผลการน าไปใช้ประโยชน์ของ สกว. ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ ระหว่าง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เ ก ษตรก ร รม  แ ล ะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
 
 

 
 
6.  ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
 การพิจารณาด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินง านในที่นี้  จะ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินผลการด าเนินงาน ส าหรับค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการโครงการ
ฝึกอบรม และรายได้สุทธิค่าพัฒนาวิชาการ มก. ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 6.1  การประเมินคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  ในการด าเนินงานตัวแบบโครงการหลักสูตรบริการวิชาการนั้น จะมีขั้นตอนการ
ด าเนินการในการติดตาม – ประเมินผล ทั้งในประเด็นความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม และการ
ประเมินต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ โดยมีหลักการที่จะพัฒนาทีมงานฝึกอบรม ให้มีความสามารถใน
การวางแผน ปฏิบัติงานและการถอดบทเรียนไปสู่การยกระดับการท างานในอนาคต 
  ส าหรับการด าเนินการตัวแบบโครงการหลักสูตรบริการวิชาการของ สว.สก. เป็นไป
ในลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ มก. โดยผู้เข้ารับการอบรมจ่ายเงินค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขของ
โครงการฯตามความสนใจ ดังนั้น การวางแนวทางการบริหารจัดการจึงจะเป็นเร่ืองของการควบคุมต้นทุน
ต่อหน่วย การมองเร่ืองความคุ้มทุน และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่า โดยเป็นไปภายใต้
กลไกของทีมงานหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งจะมีการประชุมทั้งก่อนเตรียมการ ระหว่างฝึกอบรม และ
ประเมินผล 
 ผลการด าเนินการภายใต้กรอบคิดและแนวทางดังกล่าว ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่เป็นคุณค่าและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3) โดยพบว่า ระหว่างปี 2550-2552 สว.สก.มีโครงการ
ฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 รุ่น มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 541 คน มีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้า
รับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดีทุกรุ่น มีรายได้รับค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,963,600 บาท มีการ

การขยายผลไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
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บริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วยในระดับจุดคุ้มทุนและมีรายได้เหลือเป็นค่าพัฒนาวิชาการ แม้ว่าบางรุ่นจะ
มีผู้เข้ารับการอบรมน้อย โดยใช้วิธีบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
 

ตารางที่ 3 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการหลักสูตรบริการวิชาการของสว.สก.ระหว่างปี 2550-2552 
 

โครงการ รูปแบบ 
ผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผลการ
ประเมิน 

รายรับ
ค่าลงทะเบียน 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

บาท / คน 

รายได้ สุทธิ มก.พว. 
มก. สว.สก. รวม 

1. ตัวแบบโครงการหลกัสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ 1 

 -  รุ่นที่  1 มก.พว. 57 ด ี 450,300 7,480.28 9,006 36,024 45,030 
 -  รุ่นที่  2 มก.พว. 39 ด ี 269,100 6,704.82 5,382 21,528 26,910 
 -  รุ่นที่  3 มก.พว. 41 ด ี 282,900 6,761.13 5,658 22,632 28,290 
 -  รุ่นที่  4 มก.พว. 25 ด ี 172,500 6,900 3,450 13,800 17,250 
 -  รุ่นที่  5 มก.พว. 60 ด ี 414,000 5,204.88 8,280 33,120 41,400 
 -  รุ่นที่  6 มก.พว. 15 ด ี 103,500 6,900 2,070 8,280 10,350 
2. ตัวแบบโครงการหลกัสูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2 

 -  รุ่นที่ 1 มก.พว. 37 ด ี 255,300 6,900 5,106 20,424 25,530 
 -  รุ่นที่ 2(โครงการ 

ความร่วมมือกับ 
มรภ.นครศรีฯ) 

- 227 ด ี - - - - - 

 -  รุ่นที่ 3(โครงการ
ความร่วมมือกับ 
ชสท.) 

- 25 ด ี - - - - - 

 -  รุ่นที่ 4 มก.พว. 16 ด ี 16,000 900 320 1,280 1,600 
 รวม  542 ดี 1,963,600 47,751.11 39,272 157,088 196,360 
 

 
 

 

 6.2  รายได้สุทธิค่าพัฒนาวิชาการ มก. 
  ผลการด าเนินการโครงการหลักสูตรฝึกอบรม ตั้งค่าเร่ิมต้นในปี 2550-2552 (ไม่รวมปี 
2553) ปรากฎว่ามีผลลัพธ์เป็นรายได้สุทธิ พัฒนาวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น  196,360 บาท แบ่งเป็นของ
มหาวิทยาลัย จ านวน  39,272 บาท สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จ านวน 157,088  บาท 
 

7.  การประเมินผลและการน าผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 การประเมินผลส าหรับโครงการหลักสูตรบริการวิชาการของ สว.สก. ได้ด าเนินใน 3 
รูปแบบ ได้แก่ 
 7.1  การประเมินความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม 

1 รุ่นที่ 1 ใช้ระยะเวลา 7 วัน ส่วนรุ่นอ่ืน ๆ ใช้เวลาฝึกอบรม 6 วัน 
2
 รุ่นที่ 4 ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน 
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  ความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม จะด าเนินการในช่วงเวลาของการฝึกอบรม (วัน
สุดท้าย) ซึ่งผลการประเมินในทุกรุ่น อยู่ในระดับดี (รายละเอียดดังในตารางที่ 3) 
 7.2  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันฯ ซึ่งจะด าเนินการใน 2 ช่วง 
ได้แก่ การประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการประเมินความคิดเห็นและ
ความต้องการใช้บริการด้านบริการวิชาการของ สว.สก. ซึ่งที่ผ่านมาผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการให้บริการวิชาการของ สว.สก. ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

-  ให้ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และการพัฒนาสินค้า
การเกษตร เช่น การแปรรูป 

- ให้ความรู้พื้นฐานงานสหกรณ์ที่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงรู้ 
- การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในด้านต่างๆ เช่น ภาษีสหกรณ์  การบริหาร

จัดการ ความอยู่รอดของสหกรณ์ การบัญชี-การตลาด บทบาทหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

- การปลูกฝังจิตวิญญาณการพึ่งพาตนเอง และรักในองค์กร 
- การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ 
- การรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายคุณค่า เพื่อการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ 
- การท างานวิจัยที่เกี่ยวกับงานด้านสหกรณ์ 
- การช่วยเหลือปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
- การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อย 
- การปลูกฝังด้านการค้าที่เป็นธรรม 
- การจัดการหน่วยงานในแบบองค์รวม 
- เทคนิคการบริหารจัดการด้านการตลาดของเกษตรกร 
- การสร้างความยั่งยืนในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า 
- การสร้างคุณค่า สร้างความมีน้ าใจในสหกรณ์ด้วยกัน 
- การหาแหล่งเงินทุนให้กับกองทุนฟื้นฟู 
- การเชื่อมโยงการตลาดระหว่างประเทศ 
- การสร้างผู้น ายุคใหม่ในการจัดการบริหารงาน 
- การส่งเสริมสหกรณ์ที่มีการปลูกข้าว 
- การวิเคราะห์สถานการณ์ของสหกรณ์ภายในประเทศ 
- เป็นศูนย์วิเคราะห์ผลการขับเคลื่อน/ผลักดันสหกรณ์เป็นไปตามแผนพัฒนาการ

สหกรณ์ ฉบับที่ 2 และฉบับอื่น ๆและเตือนทุกไตรมาส หรือเสวนาส่วนที่เกี่ยวข้องผสมผสานกัน  
- ผลักดันให้สหกรณ์ใช้ผลการวิเคราะห์ทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนา วางแผน 

การด าเนินงานของสหกรณ์  
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- อยากให้สถาบันฯน าผลงานวิจัยที่ผ่านมาแล้วเผยแพร่แบบง่ายๆ แต่ชาวบ้าน
สามารถน ามาใช้กับงานได้  

- ท างานเชิงลึกให้มากๆ เช่น ลงถึงสถาบันให้หลากหลายแห่ง 
- การให้บริการทางวิชาการ นอกจากทางเว็บไซต์แล้ว ควรมีข้อมูลที่ชาวบ้านเข้าถึง

ง่าย เช่นเอกสารส่งผ่านสหกรณ์ไปยังสมาชิกที่สนใจ  
- การส่งข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความร่วมมือกับเครือข่ายของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ถ้าจะส่งผ่านไปฝ่ายวิชาการได้ทราบข้อมูลด้วยจะเป็นการดีมาก เพื่อที่จะได้
ติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายและสถาบันด้วย  

- สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นสถาบันฯที่มีคุณค่ายิ่งแต่ขบวนการสหกรณ์กลับ
ไม่เห็นความส าคัญ มีวิธีการ วิธีคิด วิธีท างานอย่างไร ให้เขาเหล่านั้นได้เห็นคุณค่าต้องหาค าตอบ? 

- สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ท าให้งานสหกรณ์ได้มีงานทางวิชาการ ในการพัฒนา
สหกรณ์และฅนสหกรณ์ได้มากมาย สมควรให้มีการสัมมนา การวิจัยต่างๆ มากขึ้น และสถาบันฯ มี
เครือข่ายนักวิจัยมากมายก็เป็นมิติที่ดีและควรด าเนินการต่อๆ ไปให้มากขึ้น  

- ควรให้บริการทางวิชาการแก่สหกรณ์ให้มากขึ้น 
- ควรจัดท าคู่มือการตรวจสอบกิจการ หรืออ่ืนๆ ที่เป็นเชิงวิชาการเผยแพร่แก่

สหกรณ์ในนามสถาบันฯ  
- จัดเวทีเสวนาย่อย ในประเด็นต่างๆ แต่ละประเภทของสหกรณ์ในประเด็นที่สนใจ 

โดยร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง   
- ต้องการให้สถาบันฯ เปิดบริการ (สาขาย่อย) หรือหน่วยย่อย  เพื่อบริการแก่ผู้ที่มี

ความต้องการได้เข้าถึงภารกิจและงานของสหกรณ์ โดยเปิดบริการในระดับภาค หรือจังหวัด  
- ควรจะร่วมกับองค์กรต่างๆ ท าวิจัยบริการด้านสหกรณ์ ,องค์กรต่างๆ ต่อไป เพราะ

งานองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านสหกรณ์มีน้อยมาก นักสหกรณ์ยังท างานแบบเดิมๆ ไม่ปรับเปลี่ยนการพัฒนา
คนสหกรณ์ (คน) สักเท่าไหร่  

- ควรส่งข่าวเร่ืองการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ อบรมสัมมนาแก่สมาชิก 
- ควรจัดตั้งสมาคม/ชมรมคนสหกรณ์   
- สนใจเร่ือง Micro finance  
- ควรเป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนา

ทางวิชาการให้มากขึ้น  
- อยากให้สถาบันจัดหลักสูตรอบรมเร่ืองอ่ืน ๆ บ้างเพื่อให้ประชาคมสหกรณ์มี

ทางเลือกในการหาความรู้เพิ่มเติม 
- อยากให้สถาบันจัดเวทีเสวนาประจ าปีละ 3 คร้ังเพื่อให้ทันต่อภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
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เวทีการประชุมเชิงปฏบิัติการยกร่าง 
แผนกลยุทธ ์สว.สก. (ปี 2554-2559) 

- ควรประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อมากกว่านี้เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ความรู้
ด้านสหกรณ์แก่ประชาชนทั่วไปได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

- เผยแพร่แนวคิด ปรัชญา ความส าเร็จของสมาชิก ไปสู่มวลสมาชิกด้วยกันอย่าง
แพร่หลาย 

- วารสารดังกล่าว ได้น าเสนอข้อมูล รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และ
ประชาชนที่สนใจทั่วไป และใคร่ขอให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ และ
เร่ืองราว กลยุทธ์ที่พัฒนาขบวนการสหกรณ์ระดับฐานราก ที่มีลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน ที่
แตกต่างกัน จะเป้นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา เรียนรู้ 
 

 7.3  การน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
  ผลการประเมินในระดับการประเมินความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม จะน าไปผ่านการ
ประชุมของคณะท างานพัฒนาหลักสูตรและทีมวิทยากรทุกคร้ัง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
หลักสูตร ตัวอย่างเช่น 
    การปรับลดระยะเวลาฝึกอบรม จาก 7 วัน เหลือ 6 วัน 
    การปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตร ที่เน้นไปที่การใช้กรณีศึกษามากขึ้น 
    การเพิ่มเวลาของทีมวิทยากรกระบวนการ 
  ผลการประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรได้น าเข้าสู่การสัมมนาประจ าปีของ                   
สว.สก. และมีข้อสรุปที่จะน าไปสู่การยกระดับการท างานของทีมงานฝึกอบรมของสถาบันฯ โดยเน้นไปที่การ
สร้างเอกลักษณ์ของการให้การฝึกอบรมผู้น าเชิงคุณค่าที่น่าสนใจ ได้แก่ การยึดความเคร่งครัดส าหรับเงื่อนไข
ในการได้รับใบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต้องมีเวลาเข้าฝึกอบรมไปน้อยกว่า ร้อยละ 90) ดังนั้นทุก
ปี จะมีผู้เข้ารับการอบรม 1-2 คน ที่มีจิตอาสาไม่รับเกียรติบัตร แต่อยู่ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรกับเพื่อนๆ ด้วย

ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติภารกิจผู้ตรวจสอบกิจการด้วยการ
ประเมินตนเองและถือปฏิบัติตามหลักการอย่างเคร่งครัด 
 ผลการประเมินเกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรม 
(Training Need) ซึ่งจะด าเนินการโดยการออกแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย และผ่านเวที

เสวนาวิชาการประจ าปี ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 15 กันยายน 
โดยจะมีผู้เข้าร่วมเสวนาไม่น้อยกว่า 300 คน 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นดังกล่าว ปัจจุบันได้
น าเข้าสู่กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนกล
ยุทธ์ของ สว.สก. ระหว่างปี 2554-2559 เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ มก. ปี 2553-2555 และทิศทางการพัฒนาประเทศ
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ภายใต้แผนฯ 11 โดยน าข้อคิดความเห็นและความต้องการของประชาคม และเครือข่าย ทรัพยากรมนุษย์มา
ใช้ประโยชน์ในการวางกรอบทิศทางการท างานในอนาคต ซึ่งปัจจุบันได้ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ สว.สก. ที่จะ
น าไปผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ในช่วงเดือนธันวาคม7 ในที่นี้จึงจะได้น าเสนอใน
ส่วนของกรอบการด าเนินการส าหรับภารกิจการบริการวิชาการ ตามรายละเอียดในกรอบที่ 1 

 
กรอบที่ 1 

เนื้อหาบางส่วนของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ สว.สก. (ปี 2554-2559) 
 

 เสาหลักกลยุทธ์ที่ 2 : การสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้ เพื่อนสนับสนุนการสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีจิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. เพื่อให้มีการสะสมความรู้ และการสร้างคลังความรู้ เพื่อสนับสนนุการเรียนรู้และการสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มจีิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
  2. เพื่อให้มีกลไกการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตส านึกสหกรณ์และการคา้
ที่เปน็ธรรม 
           ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. จ านวนเวทีเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปีละ 10 เวที 
  2. จ านวนผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีเรียนรู้ อย่างน้อย ปีละ 300 คน 
  3. เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งเพิ่มขึน้ปลีะ 30 คน และพัฒนาไปเปน็
เครือข่ายฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรู้ที่เห็นความส าคัญในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
  4. มีคลังข้อมูลที่สะสมองค์ความรู้ในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพื่อการเผยแพร่
เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 10 รายการ 
  5. มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลไม่ต่ ากว่าเดือนละ 300 ราย 
  6. มส่ืีอ-ส่ิงพิมพ์เกี่ยวกับระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเผยแพร่ในนามสว.สก.อย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง 
 แนวทางการด าเนินงาน 
  1. การขับเคลื่อนเวทีเรียนรู้ภายใต้เสาหลักการเรียนรู้ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม: VN&F 
Platform ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเช่ือมั่น เพื่อสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ 
ในทิศทางการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
  2. ใช้กลไกของศูนย์สารสนเทศฯ วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th ในการสะสมความรู้
และการเผยแพร่ความรู้ 
  3. ใช้ฐานความรู้จากงานวิจัยและเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ สว.สก. เป็นแหล่งความรู้ 
  4. การสนับสนุนทุนในการเขียนต ารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
  5. การแสวงหาทุนจากแหล่งสนับสนุนเพื่อพัฒนา คลังข้อมูล และส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อการ
เผยแพร่อย่างสม่ าเสมอ 
 

                                                 
7 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน(ร่าง)แผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มี 2554-2559 
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8.  ข้อบ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
 การด าเนินการของ สว.สก. ส าหรับโครงการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในงานบริการ
วิชาการที่หยิบยกกรณีตัวอย่างส าหรับโครงการหลักสูตรฝึกอบรม ที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้ สว.สก. 
ได้ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนของแผนที่กลยุทธ์ที่ได้ออกแบบไปในทิศทางของการบูรณาการ
การท างานสู่ความส าเร็จ ภายใต้ภารกิจส าคัญ 4 ประการ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ สว.สก. 
 อาจกล่าวได้ว่า แนวทางปฏิบัติดังกล่าวชี้ให้เห็นกระบวนการท างานในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 1)  การมีส่วนร่วมของคนในสังคม (ภายนอกมหาวิทยาลัย) ในการขับเคลื่อนการท างานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 2)  การท างานอย่างมีแบบแผน ภายใต้แผนที่กลยุทธ์ขององค์กร เร่ิมจากการวางแผน การ
น าไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผล และการน าไปปรับปรุงเพื่อยกระดับการท างาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลกระทบตามที่คาดหวัง สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 3)  การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะไป
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้เงื่อนไขคุณค่าและคุณธรรม 
 

9.  การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 
 เป้าหมายการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการของ สว.สก. จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
 9.1  การขับเคลื่อนห้องทดลองการเรียนรู้ สู่สังคมฐานความรู ้
  หลักสูตรฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร จะยังคงใช้ เป็นห้องทดลองเรียนรู้ ที่จะใช้
กระบวนการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยและน ามาพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร ในขณะเดียวกันก็จะใช้เป็น
แหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ไปสู่การสร้างเครือข่ายเปาบุ้นจิ้น และเครือข่ายนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
ซึ่งจะพัฒนาเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่จะเป็นพลังส าคัญในการยกระดับการ
พัฒนาสหกรณ์และชุมชน โดยมี สว.สก. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ 

9.2 การขับเคลื่อน VN&F Platform ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ในการขยายผลกลไกการ
เรียนรู้ภายใต้กรอบคิด “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” ภายใต้กลไกของแผนงานประจ าปี 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

9.3 การขยายผลการให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณค่าร่วมกับ
องค์การระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันสว.สก.ได้ลงนามความร่วมมือ
กับ Association of Asian Confederation of Credit Unions เพื่อ

ด าเนินการโครงการ Mini Master on Credit 
Union Management ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี 
โดยในปีแรกจะเร่ิมวันที่ 1 พฤศจิกายน-
4 ธันวาคม 2010 
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