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โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพือ่ ยกระดับสมรรถนะ
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โครงการ ภายใต้ชดุ โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
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โครงการ ภายใต้ชดุ โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คำนำ
จากชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6
ที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายให้ขยายผลการจัดตั้งและดาเนินงาน “ธุรกิจฐานสังคม”เพื่อเป็นเครื่องมือ
ภาครัฐในการใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ -สังคม บนหลักการพึ่งพาร่วมมือกันและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ”โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่รัฐ
และเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
สาหรั บบทบาทใหม่ ในฐานะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงที่ทาหน้าที่ให้ การสนับสนุนส่ งเสริมการรวมกลุ่ มของ
เกษตรกรและสร้ างสรรค์ธุร กิจ ภายใต้โ ซ่อุปทานของกลุ่ มสู่ การยกระดับอาชีพและการดาเนินชีวิตของ
เกษตรกรที่เป็นเป้าหมาย ส.ป.ก.
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดาเนินงานโครงการวิ จัย “การพัฒนา
ระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ”ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7 ซึ่งดาเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2557
– มกราคม 2558 เพื่อเสนอต่อ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เนื้อหาสาระของรายงานวิจัยฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียดวิธีการวิจัย
ผลการทบทวนวรรณกรรม ผลการดาเนิ นงานวิ จัย สรุ ปผลการวิจัย และข้อ เสนอแนะเชิ งนโยบายและ
สาธารณะ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดาเนินการวิจัยดังกล่าว จะเป็นไปตามความคาดหวังของสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการใช้เป็นแนวทางแก่องค์กรเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
ที่สามารถยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ของรัฐต่อไป และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายงาน
การวิจัย คณะวิจัยยินดีน้อมรับและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะนักวิจัย
มีนาคม 2559

บทสรุปผู้บริหาร
1. ความเป็นมา
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีภำรกิจหลักในกำรจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อำศัยให้เกษตรกร รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้และขีดควำมสำมำรถ
เกษตรกร ปัจจุบันจัดที่ดินให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่ำ 2.7 ล้ำนรำย เนื้อที่กว่ำ 34 ล้ำนไร่ ปัญหำที่ผ่ำนมำคือผู้ที่
ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน จำนวนมำกที่ไม่ได้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มประสิทธิภำพและทำกำรเกษตรแล้ว
ขำดทุน ทำให้เกษตรกรขำดควำมมั่นใจในอำชีพเกษตร ดังนี้หำกบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเพื่อ
จัดกำรภำรกิจสู่เป้ำหมำยอย่ำงเป็นองค์รวมสอดคล้องกับบริบทที่หลำกหลำย สำมำรถสร้ำงทีมงำนเชี่ยวชำญกำร
จัดกำรสนับสนุนส่งเสริมภำรกิจตำมนโยบำย ย่อมลดโอกำสกำรละทิ้งที่ดินทำกินและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในอำชีพ
เกษตรได้ จำกผลกำรวิจัยของชุดโครงกำรวิจัยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรสหกรณ์และกำรค้ำที่เป็นธรรม ระยะ
ที่ 7 ที่ผ่ำนมำได้มีข้อเสนอเชิงนโยบำยให้ ขยำยผลกำรจัดตั้งและดำเนินงำน “ธุรกิจฐำนสังคม”เพื่อเป็นเครื่องมือ
ภำครัฐ ในกำรใช้แก้ปั ญหำเศรษฐกิจ -สั งคม บนหลั กกำรพึ่งพำร่ว มมือกันและเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำระบบ
ส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรแข่งขันผ่ำนกลไกหน่วยงำนรัฐ ”โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจ้ำหน้ำที่รัฐ ต้องมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรส่งเสริมกำรร่วมกลุ่มและสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร อีกทั้งมีวิสัยทัศน์ใน
กำรพัฒนำภำคกำรเกษตร ด้วยกำรปรับเปลี่ยนบทบำทกำรส่งเสริมรูปแบบใหม่ ที่เอื้อต่อกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียม และเพื่อพัฒนำระบบสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สำมำรถยกระดับสมรรถนะของ
เจ้ำหน้ ำที่ ส.ป.ก. สำหรั บบทบำทใหม่ในฐำนะผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลงที่ทำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มของเกษตรกรและสร้ำงสรรค์ธุรกิจภำยใต้โซ่อุปทำนของกลุ่มสู่กำรยกระดับอำชีพและกำรดำเนินชีวิต
ของเกษตรกร กำรดำเนินงำนดังกล่ำว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) ส.ป.ก. และสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยกำรสนับสนุนของสำนักงำน
กองทุนสนับสนุนงำนวิจัยและสำนักงำนวิจัยและพัฒนำเกษตร (สวก.) จึงร่วมกันศึกษำวิจัยระบบสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ยกระดับสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. สร้ำงผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมภำยใต้
กำรเรียนรู้ smart officer ที่มีสมรรถนะและมีควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ภำยใต้บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรว่ำด้วย“โครงกำรถ่ำยโอนควำมรู้เพื่อยกระดับควำมสำมำรถเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่รัฐ :
Smart Farmers, Smart Officers สู่กำรพัฒนำชุมชนอย่ำงเป็นองค์รวมเพื่อกำรกินดีอยู่ดี”
กำรดำเนินงำนโครงกำรวิจัย “กำรพัฒนำระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรแข่ งขันผ่ำน
กลไกหน่วยงำนรัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของ
เจ้ำหน้ ำที่ ส.ป.ก. สำหรั บบทบำทใหม่ในฐำนะผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลงที่ทำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มของเกษตรกรและสร้ำงสรรค์ธุรกิจภำยใต้โซ่อุปทำนของกลุ่ม เพื่อนำไปสู่กำรยกระดับอำชีพและกำร
ดำเนิ น ชีวิ ตของเกษตรกรที่ เ ป็ น เป้ ำ หมำย ดำเนิน กำร 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ได้ด ำเนิ นกำรจั ดประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติกำรเพื่อระดมควำมเห็นในกำรพัฒนำสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. ให้เป็น Smart officers พัฒนำหลักสูตร
และหน่วยกำรเรียนรู้เพื่อดำเนินกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. เพื่อ มุ่งเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. ให้เป็นนัก
ส่งเสริมและพัฒนำที่มีขีดควำมสำมำรถในทักษะ 3 มิติ ได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด และควำมรู้ ในกำรจัดกำรภำรกิจสู่

เป้ำหมำยอย่ำงเป็นองค์รวม ที่สอดคล้องกับบริบทที่หลำกหลำย ทั้งนี้เพื่อลดโอกำสกำรละทิ้งที่ดินทำกินและสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในอำชีพเกษตรบนหลักกำรพึ่งพำและร่วมมือกันในแนวทำงธุรกิจฐำนสังคม โดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็น
เจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. จังหวัด จำนวน 18 รำย ประกอบด้วย ภำคเหนือ จังหวัดพิจิตร และสุโขทัย ภำคกลำง จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรำ พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ รำชบุ รี ลพบุ รี และอุ ทั ย ธำนี ภำคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ จั งหวั ดขอนแก่ น
นครรำชสี มำ บุ รี รั มย์ มหำสำรครำม ยโสธร สกลนคร หนองคำย และอุ ด รธำนี และภำคใต้ จั ง หวั ด ตรั ง
นครศรีธรรมรำช และชุมพร โดยผลกำรประเมินอยู่ในระดับที่ น่ำพอใจ มีกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและบริบทที่หลำกหลำย โดยวิเครำะห์จำกโครงกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก.
จำนวน 18 โครงกำร โดยมีลักษณะกำรดำเนินโครงกำรแบบ PBL มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำเกษตรกรอย่ำงเป็นองค์
รวมเพื่อกำรกินดีอยู่ดี ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติกำรโครงกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ เกิดขยำยผลต้นแบบ
หลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงภำคกำรเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
2. ผลการดาเนินงานโครงการวิจัย “กำรพัฒนำระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรแข่งขันผ่ำน
กลไกหน่วยงำนรัฐ ระยะที่ 2” ภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรสหกรณ์และกำรค้ำที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 8
2.1 กำรดำเนิ น งำนในระยะที่ 2 (ปีที่ 2) ทีมวิจัย ได้ดำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงหลั กสู ตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง และดำเนินกำรติดตำมกำรดำเนินโครงกำรในบำงพื้นที่ และทดลองใช้หลักสูตรซ้ำโดย
กำรดำเนินกำรจัดสัมมนำอบรม หลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริมเกษตรกรสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ระยะที่ 2 เพื่อทบทวนแนวคิดและหลักสูตร Smart Officer และถอดบทเรียนเนื้อหำรำยวิชำจำกกลุ่มเป้ำหมำย
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินโครงกำร Project-Based Learning (PBL) และให้ข้อเสนอแนะในกำร
ดำเนินงำนในระยะต่อไป จำกเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก.ที่ผ่ำนกำรอบรมในระยะที่ 1 จำนวน 13 คน (จำกเดิม 18 คน อีก
5 คน/โครงกำร เจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. ที่เข้ำร่วมโครงกำรย้ำยจังหวัดทำงำนจึงไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อได้) และ
แนวทำงกำรดำเนินโครงกำร Project-Based Learning (PBL) ปี 59 โดยผลกำรฝึกอบรมในกำรทบทวนหลักสูตร
พบว่ำ Smart Officer ของ ส.ป.ก. สำมำรถพัฒ นำศักยภำพสู่กำรเป็น Smart Officer ตำมสมรรนถะที่ตั้งไว้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจรำยหน่วยกำรเรียนรู้ตำมเนื้อหำหลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริม
เกษตรกรสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในระดับที่ดีมำกจำกกำรประเมินตนเอง ด้ำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร PBL มี
ควำมก้ำวหน้ำตำมแผนงำน และสำมำรถดำเนินกำรต่อในระยะต่อไปได้ 2 ลักษณะเพื่อยกระดับ/ต่อยอดกำร
ดำเนินงำน (ยกระดับผลิตภัณฑ์ กำรสร้ำงกลุ่ม) โดย 1) เป็นต้นแบบหรือนวัตกรรมในพื้นที่เป้ำหมำย อย่ำงเป็น
รูปธรรม ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ที่เป็น Smart Officer มุ่งหวังตั้งใจ และ 2) กำรมุ่งสู่นวัตกรรมธุรกิจ (Farmer Shop/
Farmer Market) ทั้งนี้ได้ถอดบทเรียนหลักสูตร Smart Officer โดยภำพรวมสำมำรถนำหลักสูตร Smart Officer
นี้ไปขยำยผลในเชิงนโยบำยเพื่อใช้พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ของ ส.ป.ก. ได้
2.2 กำรขยำยผลกำรจัดตั้งและดำเนินงำนธุรกิจฐำนสังคม (Farmer Shop) ทีมวิจัยจึงได้วิเครำะห์และ
ประสำนกับพื้นที่เป้ำหมำยต้นแบบ 7 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดย นำงสำวลลิตำ พำณิช
กรกุล จังหวัดนครรำชสีมำ โดย นำยกชพร กลิ่นบุญมำ จังหวัดขอนแก่น โดย นำงณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดหนองคำย ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ อำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัด

ชุมพร ในกำรโครงกำรพัฒนำตัวแบบร้ำน Farmer Shop ในกำรทำธุรกิจบนควำมเชื่อมั่นว่ำกำรพึ่งพำและ
ร่วมมือกันเป็นพลังสำคัญในกำรทำงำนสู่ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย ทั้งนี้ต้นแบบดังกล่ำวทั้ง 7 พื้นที่ที่ดำเนินกำร
โดย ส.ป.ก. และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จะเป็นแนวทำงเพื่อให้ดำเนินกำรต่อในระยะต่อไป
3. สรุปผลการดาเนินโครงการวิจัย
จำกกำรดำเนิน งำนของคณะผู้วิจัย เกิดผลดังนี้ 1.ระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะกำร
แข่งขันผ่ำนกลไกหน่วยงำนรัฐ ผ่ำนหลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริมเกษตรกรสู่กำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (Smart officer) โดยกำรติดตำมสนับสนุนจำกคณะที่ปรึกษำ 2. หลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
ในกำรส่งเสริมเกษตรกรสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Smart officer) ตำมกรอบสมรรถนะที่คำดหวังให้เกิดกับเจ้ำหน้ำที่
ส.ป.ก. จ ำนวน 6 หน่วยกำรเรี ยนรู้ 3.เกิด ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริมเกษตรกรสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(Smart officer) จำนวน 13 รำย ที่ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริม
เกษตรกรสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Smart officer) และดำเนินโครงกำร PBL - RBL โดยมีเป้ำหมำยโดยภำพรวมเพื่อ
เป็นกำรสร้ำงโอกำสและทำงเลือกในอำชีพเกษตรกรที่เหมำะสมกับบริบทและศักยภำพของพื้นที่ กำรต่อยอดและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดรำยได้ และลดต้นทุนกำรผลิ ต กำรแก้ไขปัญหำของ
เกษตรกรที่ประสบอยู่ โดยใช้ข้อมูล ควำมรู้และทรัพยำกรที่มีอยู่มำสนับสนุนกำรจัดกำรด้ำนกำรผลิต กำรตลำด
และคุณภำพของผลิตภัณฑ์รำยพื ช และกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตสู่เกษตรปลอดสำรและเกษตรอินทรีย์
4.เกิดรูปธรรมกำรดำเนินงำนในพื้นที่ที่มีควำมต่อเนื่ องเป็นกำรต่อยอด/ยกระดับโครงกำรกำรดำเนินงำนและ
สร้ำงนวัตกรรมรำยพืช ของกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งกำรดำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อ
เชื่อมโยงกำรนำผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยสู่ผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด Farmer
Shop - Farmer Market 5.เกิด ผลกระทบต่อ กำรดำเนิน งำนของ Smart officer ในเชิงนโยบำยในกำร
ขับเคลื่อนงำนในพื้นที่ระดับจังหวัด ทั้งผู้บริหำรและหน่วยงำนในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย 6.เกิดพื้นที่ที่
จะพัฒนำเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตต้นแบบนวัตกรรมธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงกำรนำผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยสู่
ผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด Farmer Shop - Farmer Market จำนวน 7 พื้นที่ 7.รูปแบบ
กำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ต้นแบบนวัตกรรมธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงกำรนำผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยสู่
ผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด Farmer Shop - Farmer Market 3 รูปแบบ คือ ศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิต โดย Smart Officer ที่ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริมเกษตรกรสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตที่ดำเนินงำนจำกคณะผู้วิจัย และศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ดำเนินกำรโดยหน่วยงำนภำคี
4. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานในระยะต่อไป
กำรนำเสนอระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรแข่งขันผ่ำนกลไกหน่วยงำนรัฐ ผ่ำนหลักสูตรฯ
เพื่อดำเนินกำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยและขยำยผลกำรพัฒ นำ Smart Officer รุ่นต่อไป ตลอดจนกำรติดตำม
สนับสนุนและพัฒนำศักยภำพ Smart Officer ที่ดำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำต้นแบบนวัตกรรมธุรกิจเพื่อเชื่อมโยง
กำรนำผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยสู่ผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด Farmer Shop Farmer Market จำนวน 7 พื้นที่ ให้ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของเรื่อง
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีภำรกิจในกำรจัดที่ดินและที่อยู่อำศัยให้เกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฟื้นฟูสภำพ
แวดล้อม รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้และขีดควำมสำมำรถเกษตรกร เร่งรัดพัฒนำธุรกิจกำรเกษตรโดยกำร
พัฒนำสถำบันเกษตรกร ปัจจุบัน ส.ป.ก. จัดที่ดินให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่ำ 2.7 ล้ำนรำย เนื้อที่กว่ำ 34
ล้ำนไร่ ผู้ ที่ได้รั บ จั ดสรรที่ดิน ทำกินส่ ว นใหญ่ยังใช้ที่ดินไม่เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มประสิ ทธิภ ำพหรือทำ
กำรเกษตรแล้วขำดทุน ทำให้เกษตรกรขำดควำมมั่นใจในอำชีพเกษตร ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่ผู้ที่
ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินเหล่ำนั้นขำดควำมรู้และทักษะทำงเกษตรกรรม ขำดกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและ
ไม่รู้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ทำให้ขำดกำรปรับตัวอย่ำงทันเหตุกำรณ์และยังขำดกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่เหมำะสมจำกหน่วยงำนรัฐ ดังนี้หำกเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
ทักษะ 3 มิติ ได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด และควำมรู้ เพื่อจัดกำรภำรกิจสู่เป้ำหมำยอย่ำงเป็นองค์รวมสอดคล้อง
กับบริบทที่หลำกหลำย สำมำรถสร้ำงทีมงำนเชี่ ยวชำญกำรจัดกำรสนับสนุนส่งเสริมภำรกิจตำมนโยบำย
ยกระดับและขยำยผลกำรดำเนินงำนโดยกำรร่วมมือจัดกำรเรียนรู้ของเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ : Smart
Farmer, Smart Officer ย่อมลดโอกำสกำรละทิ้งที่ดินทำกินและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในอำชีพเกษตรได้
จำกผลกำรวิจัยของชุดโครงกำรวิจั ยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรสหกรณ์และกำรค้ำที่เป็นธรรม
ระยะที่ 6 ที่ผ่ำนมำได้มีข้อเสนอเชิงนโยบำยให้ขยำยผลกำรจัดตั้งและดำเนินงำน “ธุรกิจฐำนสังคม”เพื่อ
เป็นเครื่องมือภำครัฐในกำรใช้แก้ปัญหำเศรษฐกิจ-สังคม บนหลักกำรพึ่งพำร่วมมือกันและเพื่อสนับสนุนกำร
พัฒนำระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรแข่งขันผ่ำนกลไกหน่วยงำนรัฐ ”โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เจ้ำหน้ำที่รัฐ ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรส่งเสริมกำรร่วมกลุ่มและสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
องค์กร อีกทั้งมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร ด้วยกำรปรับเปลี่ยนบทบำทกำรส่งเสริ มรูปแบบ
ใหม่ ที่เอื้อต่อกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนอย่ำงเท่ำเทียม และเพื่อพัฒนำระบบสนับสนุนและส่งเสริม
กำรเรี ย นรู้ ที่ส ำมำรถยกระดั บ สมรรถนะของเจ้ำ หน้ำ ที่ ส.ป.ก. ส ำหรับ บทบำทใหม่ใ นฐำนะผู้ น ำกำร
เปลี่ยนแปลงที่ทำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรและสร้ำงสรรค์ธุรกิจภำยใต้โซ่
อุปทำนของกลุ่มสู่กำรยกระดับอำชีพและกำรดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่เป็นเป้ำหมำย ส.ป.ก. และสถำบัน
วิชำกำรด้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยกำรสนับสนุนของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย
จึงร่วมกันศึกษำวิจัยระบบสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ ยกระดับสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. สร้ำง
ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมภำยใต้กำรเรียนรู้ smart officer ที่มีสมรรถนะและมีควำมพร้อมใน
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ต่อไป
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กำรดำเนินงำนโครงกำรวิจัย “กำรพัฒนำระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรแข่งขัน
ผ่ำนกลไกหน่วยงำนรัฐ” ในระยะที่ 1 ได้เกิดตัวแบบหลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำร
ส่ง เสริมเกษตรกรสู่กำรพัฒ นำที่ยั่งยืน (Smart officer) ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. ให้เป็นนัก
ส่งเสริมและพัฒนำที่มีขีดควำมสำมำรถในทักษะ 3 มิติ ได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด และควำมรู้ ในกำรจัดกำร
ภำรกิจสู่เป้ำหมำยอย่ำงเป็นองค์รวม ที่สอดคล้องกับบริบทที่หลำกหลำย ทั้งนี้เพื่อลดโอกำสกำรละทิ้งที่ดิน
ทำกินและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในอำชีพเกษตรบนหลักกำรพึ่งพำและร่วมมือกันในแนวทำงธุรกิจฐำนสังคมโดย
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. จังหวัดจำนวน 18 รำย ประกอบด้วย ภำคเหนือ จังหวัดพิจิตร และ
สุโขทัย ภำคกลำง จังหวัดฉะเชิงเทรำ พระนครศรีอยุธยำ ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง รำชบุรี ลพบุรี และ
อุทัยธำนี ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ มหำสำรครำม ยโสธร
สกลนคร หนองคำย และอุดรธำนี ภำคใต้ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมรำช และสงขลำ โดยผลกำรประเมินอยู่
ในระดับที่ น่ำพอใจ มีกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและบริบทที่
หลำกหลำย ปัจจุบันได้ก่อให้เกิดกำรขยำยผลโครงกำรที่ต่อเนื่อง 18 โครงกำร ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 18 จังหวัด
โครงกำรวิจัย “กำรพัฒ นำระบบส่ง เสริม เรีย นรู้เ พื่อ ยกระดับ สมรรถนะกำรแข่ง ขัน ผ่ำ นกลไก
หน่วยงำนรัฐ” ดังกล่ำว ได้ดำเนินกำรศึกษำกระบวนกำรด้วยกำรทบทวนวรรณกรรมในกำรพัฒนำหลักสูตร
ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของ ส.ป.ก. ทำให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร กำรวิเครำะห์ข้อมูล
พื้นฐำนจำกควำมต้องกำรศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. กำรกำหนดจุดมุ่งหมำย (สมรรถนะ) โดยกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับภำคีเครือข่ำย และเกิดสมรรถนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตร
กำหนดเนื้อหำและกำรเรียนรู้ กำหนดมำตรกำรวัดและกำรประเมินผล มี กำรนำหลักสูตรไปใช้จนเกิดกำร
พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. จำนวน 18 รำย รวมทั้งกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรประเมินผล
กำรใช้หลักสูตร กำรปรับปรุงแก้ไข เกิดข้อเสนอโครงกำร Project based learning : PBL ซึ่งพิจำรณำจำก
ข้อเสนอโครงกำร PBL ของเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. สำมำรถประมวลควำมคำดหวังและเป้ำหมำยของข้อเสนอ
โครงกำร PBL ได้
จำกกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรระบบสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ของเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. คณะวิจัยในฐำนะหน่วยงำนใน ส.ป.ก. ยังได้นำแนวคิดและหลักกำรไปขยำยผล
หลักสูตร เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่ต้องกำรสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ของ ส.ป.ก. ใช้งำนวิจัย ภำยใต้
กรอบ Project based leaning (PBL) เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำม
ยั่ งยื น ให้ กับ เกษตรกรในพื้น ที่ โดยใช้ข้อมูล ควำมรู้ เทคโนโลยี และทรัพยำกรที่มีอยู่ในกำรวิเครำะห์
ศักยภำพและเสนอโครงกำรวิจัย และพัฒ นำเชิงพื้นที่ ในลัก ษณะงำนวิจัย ในงำนประจำ (Routine to
research: R&R) และเพื่อ สนับ สนุน กำรส่งเสริมกำรร่ว มกลุ่ มและสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร ที่มี
วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร ด้วยกำรปรับเปลี่ยนบทบำทกำรส่งเสริมรูปแบบใหม่ ตลอดจนกำร
ปรับปรุงแก้ไขเชิงนโยบำยและโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนอย่ำงเท่ำ
เที ย ม เจ้ ำหน้ ำ ที่รั ฐ ย่ อมมี บ ทบำทส ำคั ญต่ อ กำรสำนต่ อ นโยบำย สู่ กำรปฏิบั ติ เพื่ อ บรรลุ เ ป้ำ หมำยเชิ ง
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ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว กำรวิจัยในระยะที่ 2 จะดำเนินกำรตำม Platform ของกำรยกระดับสมรรถนะ Smart
Officers โดยใช้กลไกกำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกกำรวิจัยภำยใต้หลักสูตร Smart Officers และ โครงกำร Project
base learning: PBL เพื่อกำรฝึกทักษะ ประสบกำรณ์ของ Smart Officers & Smart Farmers ที่มี 18
โครงกำร ซึ่ง สปก. จะได้ขยำยผลนำไปใช้ในภำรกิจของต่อไป
1.2 คำถำมวิจัย
ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับระบบส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่ Smart Officers ควรมีองค์ประกอบ
อย่ำงไร เพื่อกำรขยำยผลศูนย์เรียนรู้มีชีวิตโดยกำรนำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรยกระดับมูลค่ำเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์ภำคีเครือข่ำย
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำระบบส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่กำรยกระดับสมรรถนะเป็น Smart officers ในภำรกิจหน่วยงำน
สปก. โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคีในกำรสร้ำงนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงกำรนำผลผลิต
ของเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยสู่ผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ตัวแบบระบบส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่ Smart Officers ตำมสมรรถนะที่คำดหวังของ ส.ป.ก.
2. กำรขยำยผลระบบกำรส่งเสริมเรียนรู้ Smart Officers ภำยใต้ภำรกิจแผนงำน ส.ป.ก.
3. มีศูน ย์ เ รี ย นรู้ มีชี วิตในชุ มชนที่ แสดงให้ เ ห็ น กำรน ำงำนวิ จัย ไปใช้ ประโยชน์ ในกำรยกระดั บ
มูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์
4. ภำคีเครือข่ำยมำร่วมกันพัฒนำกำรจัดกำรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับปฏิบัติกำร - ชำนำญกำร ในพื้นที่เขต
ปฏิรูปที่ดิน
1.6 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
กรอบแนวคิ ด กำรพั ฒ นำระบบส่ ง เสริ ม เรี ย นรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ สมรรถนะกำรแข่ ง ขั น ผ่ ำ นกลไก
หน่ ว ยงำนรั ฐ โดยกำรใช้ก ลธุ ร กิจ ฐำนสั งคมในกำรลดช่อ งว่ ำงเชิง นโยบำยและกำรปฏิ บัติ สู่ กำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อสร้ำงผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริมเกษตรกรสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน สำมำรถยกระดับขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรในกำรประกอบอำชีพที่ก่อให้เกิดสมดุล
ในกำรดำเนินชีวิต มีควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในสถำบันเกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำร
ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำเกษตร สร้ำงต้นแบบกำรจัดกำรธุรกิจฐำนสังคมในพื้นที่เขตปฏิรูปที่
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ภำพที่ 1.1 กำรพัฒนำระบบส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ Smart Officers

ภำพที่ 1.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

5

1.7 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร
1. กำรยกระดับสมรรถนะเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. คือ กระบวนกำรยกระดับสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก.
เป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงที่ทำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรและสร้ำงสรรค์ธุรกิจ
ภำยใต้โซ่อุปทำนของกลุ่ม
2. ธุรกิจฐำนสังคม (Social Economy Enterprise: SEE) หมำยถึง ตัวแบบธุรกิจที่มีคุณลักษณะ
5 ประกำร ได้แก่ กำรดำเนินกำรบนหลักกำรพึ่งพำและร่วมมือกันของภำคีทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กร เพื่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยใน 3 มิติ มีกรอบกำรดำเนินงำนอย่ำงมี แบบแผนเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยร่วม มีกำรบริหำร
จัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกิจ มีกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้กลไกกำรตลำด และไม่รับเงินทุนหรือกำรแทรกแซงกลไก
ตลำดที่เป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำที่เป็นธรรม กำรค้ำที่เป็นธรรม (fair Trade) คือ รูปแบบกำรค้ำระหว่ำง
พันธมิตรธุรกิจที่จะนำไปสู่กำรค้ำระหว่ำงประเทศที่เป็นธรรม โดยให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยกำร
เสนอเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่ดีกว่ำ
3. ยุทธศำสตร์ประเทศ (country strategy) เป็นยุทธ์ศำสตร์ที่รัฐบำลประกำศใช้เป็นกรอบทิศทำง
สำคัญที่มีเป้ำหมำยร่วมกั นกับทุกภำคส่วนเพื่อผลักดันนโยบำยให้เป็นไปในทิศกำรเดียวกันและนำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีเป้ำหมำย 4 ประกำรคือกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข็งขันของ
ประเทศเพื่อให้หลุดพ้นกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ลดควำมเลื่อมล้ำที่เน้นกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงเป็นธรรมสู่
กำรเติบโตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และเร่งสร้ำงสมดุลและปรับระบบบริหำรจัดกำรภำยในภำครัฐให้สำมำรถ
ผนึกกำลังเป็นระบบครบวงจรและพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
4. เจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. คือ เจ้ำหน้ำในสังกัดสำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้มีบทบำท
หน้ำที่ในกำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
5. นักส่งเสริม หมำยถึง บุคคลผู้มีบทบำทสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ในกำรกระตุ้นเกษตรกรให้
เกิดทรรศนะต้องกำรควำมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เพื่อประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อตนเอง ครอบครัว
และชุมชน
6. Smart Farmer หมำยถึง บุคคลที่มีควำมภูมิใจในกำรเป็นเกษตรกร มีควำมรอบรู้ในระบบกำร
ผลิตด้ำนกำรเกษตรแต่ละสำขำ มี ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยงและบริหำรจัดกำรกำรผลิตและ
กำรตลำด โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้ บริโภค สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
7. Smart Officer หมำยถึง บุคลำกรของทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่
ปฏิบัติงำนทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำให้เป็น Smart Officer ที่มีควำมรัก
เกษตรกรเหมือนญำติ มีควำมรอบรู้ทำงวิชำกำรและนโยบำยใช้เทคโนโลยีมำช่วยเหลือเกษตรกร สร้ำงควำม
เข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมุ่งนำเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero waste agriculture
มีควำมภำคภูมิใจในองค์กรและควำมเป็นข้ำรำชกำร
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
โครงการวิจัย “การพัฒ นาระบบส่งเสริมเรียนรู้เ พื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
หน่วยงานรัฐ” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. การเรียนรู้: การจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) และ Action
Learning
3. การประเมินหลักสูตร
4. ส.ป.ก. และโครงการความร่วมมือ
5. Smart Farmer และ Smart Officers
2.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ“การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกหน่วยงานรัฐ ”ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 8 นี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
คาว่า “หลักสูตร” แปลมาจากคาในภาษาอังกฤษว่า “curriculum” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษา
ลาตินว่า “currere” หมายถึง “running course” หรือ เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง ต่อมาได้นาศัพท์นี้มาใช้ในทาง
การศึกษาว่า “running sequence of course or learning experience” เป็นการเปรียบเทียบหลักสูตร
เสมือนสนามหรือลู่วิ่งให้ผู้เรียนจะต้องฟันฝ่าความยากของวิชา หรือประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตรเพื่อความสาเร็จ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 12) ได้ให้แนวคิดว่า หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์
ทั้งปวงที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพสากล มาตรฐานความเป็นชาติไทยและ
มาตรฐานที่ชุมชนท้องถิ่นต้องการ สงัด อุทรานันท์ (2538: 6) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 1. หลักสูตร คือ สิ่งที่สร้างขึ้นในลักษณะของรายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสาระที่จัด
เรียงลาดับความยากง่าย หรือเป็นขั้นตอนอย่างดีแล้ว 2. หลักสูตร ประกอบด้วยประสบการณ์ทางเรียนซึ่ง
ได้วางแผนล่วงหน้าเพื่อมุ่งหวังจะให้เด็กได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ต้องการ 3.หลักสูตร เป็นสิ่งที่
สังคมสร้างขึ้น สาหรับ ให้ป ระสบการณ์ทางการศึกษาแก่เด็ กในโรงเรียน 4.หลักสู ตร ประกอบด้วยมวล
ประสบการณ์ทั้งหมดของผู้เรียน ซึ่งเขาได้ทาได้รับรู้ และได้ตอบสนองต่อการแนะแนวของโรงเรียน
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จากแนวคิดข้างต้น จึงสรุปได้ว่า หลักสูตร คือ แนวทางในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง และความต้องการ
ชุมชนท้องถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525: 10) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร คือ
การพยายามวางโครงการที่ จ ะช่ว ยให้ นักเรียนได้เรียนรู้ ตรงตามจุดหมายที่กาหนดไว้ หรือการพัฒ นา
หลักสูตรและการสอนคือ ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน กาหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ
การปรับปรุงตารา แบบเรียน คู่มือครู และสื่อการเรียนต่าง ๆ การวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตรการ
ปรับปรุงแก้ไข และการให้ การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร
และ การสอน รวมทั้งการบริหารและบริการหลักสูตร สงัด อุทรานันท์ (2532: 33) กล่าวว่า การพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง การดาเนินการจัดทาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ หรือจัดทาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
สาลี ทองธิว (2553) กล่าวถึง จุดเริ่มของการพัฒนาหลักสูตรว่า จะต้องเลือกแนวคิด หลักการและ
ปรัชญาที่จะใช้เป็นกรอบในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร จากวิวัฒนาการการพัฒนาหลักสูตรทั้งในและ
ต่างประเทศในช่วง 50-60 ที่ผ่านมา พบว่า กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่ผ่ านมาสามารถจัดได้เป็น
5 กลุ่มหลักๆ สรุปสาระสาคัญ จุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละกลุ่มแนวคิดดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มแนวคิด
1) กลุ่มที่พัฒนาหลักสูตร
ภายใต้กรอบแนวคิด
ที่ว่า “หลักสูตร คือ
รายละเอียดของเนื้อหา
และสาระที่จาเป็นต้อง
ส่งผ่านให้กับผู้เรียน”

สาระสาคัญ
เป็นกรอบแนวคิดที่
เน้นไปในเรื่องของ
สาระเนื้อหาที่จะต้อง
เลือก ประมวลและจัด
ให้กับผู้เรียนการ
ประเมินผลเน้นวัดว่า
ผู้เรียนได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้
สมบูรณ์มากน้อย
เพียงไร
2) กลุ่มที่พัฒนาหลักสูตร ให้ความสาคัญต่อการ
ภายใต้กรอบแนวคิด
ดาเนินชีวิตของผู้เรียน
ที่ว่า “หลักสูตร คือ
เน้นเตรียมทักษะ
ผลผลิตของการเรียนรู้” ความรู้ และ

จุดแข็ง
จุดอ่อน
มีการประมวลเนื้อหาสาระ - ไม่แน่ชัดว่าควรจะใช้
อย่างเข้มข้น และวางแผน หลักเกณฑ์อะไรในการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
เลือกหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพ
เนื้อหาวิชา
- เปลี่ยนบทบาทครูจาก
ผู้ถ่ายทอดหลักสูตร
เป็นผู้สร้างหลักสูตร

หลักสูตรพัฒนาขึ้นจากคน
ในวงการพัฒนาหลักสูตร
เพราะจะทราบหรือ
คาดคะเนความต้องการ

- เป็นหลักสูตรที่ผูกมัด
ผู้เรียนมากเกินไป ทา
ให้ผู้เรียนไม่สามารถ
พัฒนาคุณลักษณะอัน
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กลุ่มแนวคิด

สาระสาคัญ
จุดแข็ง
ประสบการณ์ที่ตรง
ของผู้เรียนและนายจ้างได้
ตามความต้องการของ ค่อนข้างแม่นยา
ผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่นายจ้าง
ต้องการ

จุดอ่อน
พึงประสงค์ที่
หลากหลาย
- การประเมินผลแบบ
วางแผนล่วงหน้าทาให้
ขาดการสร้างกิจกรรม
ใหม่ๆ ที่ปรับไปตาม
บริบทของการเรียนรู้
3) กลุ่มที่พัฒนาหลักสูตร เน้นกระบวนการ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ - บางแนวคิดเสนอว่า
ภายใต้กรอบแนวคิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ความสาคัญต่อความ
หลักสูตรที่เน้นสาระ
ที่ว่า “หลักสูตร คือ
ผู้เรียนและผู้สอน ผ่าน ต้องการของผู้เรียนแทนที่
เรียนรู้ยังคงมี
กระบวนการเรียนรู้”
สาระความรู้
จะให้ความสาคัญต่อครู
ความสาคัญมากกว่า
กระบวนการเรียนรู้
หรือผู้บริหารเป็นหลัก โดย กระบวนการเรียนรู้
เกิดขึ้นในห้องเรียน
สะท้อนให้เห็นอย่างเป็น
ผู้เรียนมีสิทธิที่จะคิด
เน้นผู้เรียนเป็น
รูปธรรมทั้งในเรื่องของการ และเลือกเนื้อหาและ
ศูนย์กลาง
ออกแบบหลักสูตร เนื้อหา เป้าหมายที่จะมีคุณค่า
(child centered
สาระ และการจัดการ
ต่อตัวผู้เรียนเอง
learning)
เรียนการสอน
ต่างจากแนวคิดกลุ่มที่
2 ซึ่งผู้เรียนเป็นเพียงผู้
รอรับการสอนเท่านั้น
4) กลุ่มที่พัฒนาหลักสูตร ลักษณะไปในแนว
เน้นความสนใจและความ - การนาหลักสูตรไปใช้
ภายใต้แนวคิดที่ว่า
เดียวกับแนวคิดกลุ่มที่ ต้องการที่จะทาความ
ผิดวิธี เช่น การนา
“หลักสูตร คือ การ
3 แต่เพิ่มเติมในเรื่อง เข้าใจกับปัญหา กิจกรรม
ค่านิยม และแนวทาง
จัดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายของ
และการกระทาของคน
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่
ข้อตกลงและพันธ
หลักสูตร
ส่วนใหญ่
เพียงฝ่ายเดียวมาเป็น
สัญญาระหว่างผู้เรียน
แนวคิดกลุ่มนี้เน้นการ
ตัวกาหนดสาระการ
และผู้สอน”
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
เรียนรู้ กาหนดทักษะ
ความเป็นมนุษย์
ที่ต้องพัฒนาหรือ
พัฒนาตนเอง และ
กาหนดทัศนคติที่ไม่
รับผิดชอบต่อการ
เป็นที่ยอมรับของฝ่าย
พัฒนาสังคม
ใดฝ่ายหนึ่ง
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กลุ่มแนวคิด
5) กลุ่มที่พัฒนาหลักสูตร
ภายใต้กรอบแนวคิด
ของ “หลักสูตร
ทางเลือก”

สาระสาคัญ
เน้นการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใช้นอก
บริบทโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องศึกษาบริบทสังคม
ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายตลอดจน
ผลกระทบของการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม

จุดแข็ง
เน้นศิลปะการสร้างคน
ไม่ใช่สร้างผู้เชี่ยวชาญ โดย
เปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่างๆ
ช่วยกันระบุรายละเอียดเชิง
ลึกเกี่ยวกับปัญหาในสังคม
ที่สามารถนาไปสู่การ
แก้ปัญหา

จุดอ่อน
- ยังเกิดข้อสงสัยถึง
ลักษณะของสิ่งที่มี
คุณค่าแก่การเรียนรู้และ
วิธีการที่จะสร้างมนุษย์ที่
สมบูรณ์ที่จะนาพา
ตนเองและผู้อื่นไปสู่
เป้าหมายชีวิตที่ดีงาม

ที่มา: ดัดแปลงจาก สาลี ทองธิว (2553)
สถานศึกษาโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทย เน้นกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะที่เน้นให้
รายละเอียดของเนื้อหาสาระและผลผลิตของการเรียนรู้ ทาให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสถานศึกษาใน
ระบบเป็นหลักสูตรที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และไม่สอดคล้องกับ
ความหมายและเป้ าหมายของการจั ดการศึกษาภายใต้บริบทปัญหาของสั งคมไทยในยุคปัจจุบันกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรภายใต้ “หลักสูตรทางเลือก” น่าจะสอดรับกับบริบทการเรียนรู้ของชาวนา
ซึ่งจาเป็นต้องมองอาชีพและการดารงชีวิตอย่างเป็นองค์รวมและดาเนินไปพร้อมกัน ทั้งนี้ จุฑาทิพย์ ภัทรา
วาท (2550) กล่าวถึงความสัมพันธ์เชื่องโยงของสองเรื่องนี้ไว้ว่า กิจกรรมในการประกอบอาชีพเริ่มต้นจาก
แผนการผลิตซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การเข้าถึงแหล่งทุนและปัจจัยการผลิต การผลิตและการใช้เทคโนโลยี การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การจาหน่าย หลังจากจัดสรรเป็นเงินออมและการ
สะสมทุนแล้วก็จะเป็นเรื่องของแผนการดาเนินชีวิต ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โภชนาการและดูแล
สุขภาพ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในสังคม
สันทนาการและการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี (รูปที่ 2.1) กรอบแนวคิดหลักสูตรที่มองความเชื่อมโยง
ของอาชีพและการดาเนินชีวิตชาวนาไปด้วยกันตามแนวคิดนี้ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา
อาชีพและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตของเกษตรกร
ที่มา : จุฑาทิพย์ ภัทราวาท (2550)
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยทั่วไป จะมีกรอบมาตรฐานทางวิชาการเป็นตัวกาหนด กล่าวคือ ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนควรเรียนรู้และสามารถทาอะไรได้บ้าง เรียกมาตรฐานนี้ว่า “มาตรฐานเนื้อหา”
(content standards) ผู้เรียนมีการปฏิบัติออกมาเช่นไรที่สะท้อนว่าผู้เรียนไปถึงมาตรฐานเนื้อหา เรียกว่า
“มาตรฐานปฏิบัติการ” (performance standards) และ ผู้เรียนแสดงผลการปฏิบัติออกมาได้ดีเพียงใด
เรียกว่า “มาตรฐานความชานาญการ” (proficiency standards) มาตรฐานวิชาการที่กาหนดขึ้นทั้งสาม
ด้านนี้จะเป็นพื้นฐานของการวัดและประเมินผลความสาเร็จของการจัดการศึกษาทั้งในส่วนของผู้สอนและ
ผู้เรียน โดยคาดหวังว่าผู้เรียนจบหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานทางวิชาการข้างต้นจะมีความสามารถ5 ประการ
คือการประยุกต์ความรู้พื้นฐาน ความสามารถในการคิด เช่น การแก้ปัญหา การตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์
เป็นต้น ทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการผลิตผลงานที่ดี และ ความสามารถเชื่อมโยงและอยู่ได้ใน
สังคม เช่น การเป็นพลเมืองที่ดี การเตรียมตัวเพื่อทางาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)
เป็นต้น (Fortier et al., 1998) นอกจากนี้ ระยะหลังมีการพัฒนาแนวคิด การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ
(backwarddesign) ซึ่ง แนวคิด นี้จ ะสวนกลับ กับ การออกแบบหลัก สูต รในรูป แบบดั้ง เดิม ที่ผู้ส อนจะ
กาหนดเนื้อหาเรียนรู้ออกมาก่อน แล้วนามาคิดวิธีการเรียนการสอนเพื่อนาเนื้อหาสู่ผู้ผู้เรียน จากนั้นก็เป็น
ขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียน ในการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ จะกาหนดเป้าประสงค์ (goal) ขึ้นก่อน
จากนั้นกาหนดแนวทางประเมิน (assessment) แล้วจึงมาวางแผนเรียนรู้ (lesson plan) เปรียบเสมือน
การเดินทางที่จะต้องรู้เป้าหมาย (roadmap) ก่อน แล้วค่อยหาวิธีการเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น ทาให้
ผู้สอนกาหนดเนื้อหาและออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นของ
แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1970 ถูกพัฒนาเรื่อยมาจนใน ค.ศ. 1991 มีการนาไปใช้ในโครงการอบรม
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ภาวะผู้นา ต่อมาพบแนวคิดนี้ "What is backward design?" ในหนังสือชื่อ “Understanding by Design”
ของ Wiggins and McTighe (1999) ซึ่ง วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2555) ได้ให้ความหมายว่า
เป็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจฝังลึก (deep knowledge) โดย
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือคาอธิบายรายวิชา
ของหลักสูตร เพื่อกาหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
การออกแบบวัดและประเมิน ผล รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน กระชับ
เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 : วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ขั้นที่ 2 : กาหนดแนวคิดสาคัญ (key concept) ของหน่วยเรียนรู้ ทักษะการคิด คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ (learning outcome)
ขั้นที่ 3 : การกาหนดหลักฐานและออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การกาหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจคงทน (deep knowledge) และจัดลาดับหลักฐานการ
แสดงออก ตลอดจน กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และออกแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นที่ 4 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรม สื่อเรียนรู้ และเครื่องมือ
ประเมินและเกณฑ์การประเมิน
ขั้นที่ 5 : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล ประกอบด้วย ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ประเมินและสะท้อนผลการประเมิน บันทึกหลังการสอนและปรับปรุงแก้ไข
2.2 การเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) และ Action Learning
การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ท้าทายนักเรียนให้สืบค้นและกระตุ้นให้
เกิดการเรี ย นรู้ ในห้องเรี ยนมากขึ้น สามารถบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้และยังใช้ได้กับทุกระดับชั้น
โครงงานที่ดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสวมบทบาทเสมือ นชีวิตจริงและปฏิบัติภาระงานนั้นให้เสร็จสมบูรณ์
การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานไม่ได้ทาให้เกิดความแตกต่างหรือเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นในหลักสูตรหรือเป็น
เพียงแค่กิจกรรมที่มีแก่นเรื่อง (theme) ร่วมกันหลักสูตรที่เน้นโครงงานจะขับเคลื่อนด้วยคาถามสาคัญซึ่ง
เชื่อมโยงมาตรฐานเนื้อหาและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานนั้นต้อง
พิจารณาความเหมาะสมว่าการบูรณาการโครงงานนั้นสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม
ซึ่งบางหน่วยการเรียนรู้สามารถเน้นโครงงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบขณะที่บางหน่วยการเรียนรู้นั้นบูรณาการ
(http://educate.intel.com/th/projectdesign)
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ดังนั้นโครงงานจึงเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้าลงมือปฏิบัติ
จริงในลักษณะของการสารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นผู้เรียนจะมีปัญหาข้องใจจะรวบรวมข้อมูล
นามาวิเคราะห์ ทดสอบเพื่อแก้ปัญหาข้องใจผู้เรียนจะนาความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา
ค้นหาคาตอบเป็นกระบวนการค้นพบนาไปสู่การเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดทักษะการทางานกับผู้อื่นทักษะการ
จัดการ ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียนเห็นรูปแบบการเรียนรู้การคิดวิธีการทางานของผู้เรียน จากการสังเกตการ
ทางานการเรียนแบบโครงงาน เป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิธีการหนึ่งแต่เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผลสรุปเรื่ องราว
อย่างมีกฎเกณฑ์ ทางานอย่างมีระบบ การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดทารายงานเป็นอย่าง
เดียวต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล (http://www.learners.in.th/blog/plan/30927)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบ PBL
รูปแบบที่เน้นการดึงเอาศักยภาพของผู้เรียนให้นาออกมาใช้ให้มากที่สุดฝึกฝนทักษะกระบวนการ
ศึกษาและหาข้อมูลสารสนเทศประกอบกับการตัดสินใจค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเองศึกษาเรื่องที่สนใจ
โดยอิงความรู้เดิมที่มีเป็นหลักส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Process of inquiry)
ซึ่งเป็นกระบวนการคิดขั้นสูง และเป็นไปตามหลักการที่ว่า "การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ"
(https://www.gotoknow.org/posts/507300)
วัตถุประสงค์เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โครงงานเรียนรู้(PBL) เป็นการจัดสถานการณ์ในการจัดการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนา
ทักษะให้กับผู้เรียนอย่างหาค่ามิได้เพราะผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ แก้ปัญหา การประชุม และจัด
กิจ กรรมการสื บ สวนเสาะหาคาตอบซึ่งจะช่ว ยให้ ผู้ เรียนในกลุ่ม หรื อตัว ผู้ เรียนเอง สามารถแก้ไขหรือ
นาเสนอความจริง และมีความคิด ความรู้ขึ้นมา ผู้เรียนสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากโครงการที่
ทามาประยุกต์ใช้กับปัญหาและสถานการณ์ชีวิตจริง
โครงงานเรียนรู้(PBL) เป็นการจัดกิจกรรมในหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ทางานบนพื้นฐานของ
ความท้าทายที่ซับซ้อน ด้วยคาถามหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน การตัดสินใจ ทาให้
เกิดทักษะในการสอบสวนเรียนรู้จากประสบการณ์ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยทักษะที่แสดงให้เห็น
ว่ามีหลายวิธีที่จะแก้ปัญหาและนาไปปรับใช้กับชีวิตของตนในโลกแห่งความเป็นจริงโดยครูเป็นเพียงผู้กากับ
ดูแลผลรวมของการเรียนรู้
โครงงานเรียนรู้(PBL) เป็นวิธีการในการเรียนรู้ที่เน้น การสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตผลของผู้เรียน
ให้เป็นตัวแทนของสิ่งที่รู้โดยใช้ทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการและสหวิทยาการและความร่วมมือของกลุ่ม
ผู้เรียน (http://educate.intel.com/th/projectdesign)

13

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงการ
สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงการเป็นกิจกรรมที่ต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งผู้เรียนต้องเป็นผู้ดาเนินการทั้งสิ้น โดยมีครู -อาจารย์ที่ได้รับ
หมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยให้คาแนะนาเสนอแนะ และให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
ในการดาเนินโครงการ มีขั้นตอนที่สาคัญ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้เป็นการคิดหาหัวข้อเรื่องที่จะทาโครงการโดยผู้เรียนต้องตั้งต้นด้วย
คาถามที่ว่า
- จะศึกษาอะไร
- ทาไมต้องศึกษาเรื่องดังกล่าว
สิ่งที่จะนามากาหนดเป็นหัวข้อเรื่องโครงการ จะได้มาจาก ปัญหา คาถามหรือความอยากรู้อยาก
เห็นในเรื่องต่างๆ ของผู้เรียนเอง ซึ่ง เป็นผลจากผู้เรียนได้อ่านจากหนังสือ เอกสาร บทความ ยอมฟังความ
คิดเห็น การบรรยาย การสนทนา หรือจากการที่ได้ไปดูงาน ทัศนศึกษา ชมนิทรรศการ หรือสังเกตจาก
ปรากฏการณ์ต่างๆรอบข้าง
2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ รวมไปถึงการขอคาปรึกษา หรือข้อ มูล รายละเอียดอื่นๆ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งการสารวจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้จะทา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ของเนื้อหา
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทาให้เห็นถึงขอบข่ายของภาระงานที่จะดาเนินการโครงการที่จะทาผล
ที่ได้จากการดาเนินงานขั้นตอนนี้ จะช่วยทาให้ได้แนวคิดในการกาหนดขอบข่ายหรือเค้าโครงของเรื่องที่จะ
ศึกษา ดังนี้
- สิ่งที่จะกระทา
- ทรัพยากรหรือวัสดุอุปกรณ์
- วัตถุประสงค์
- บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง
- ผลที่ได้รับ
- การนาเสนอ
- กระบวนการ
ฯลฯ
3. การเขียนเค้าโครงของโครงการ
เป็นการสร้างแผนที่ความคิด โดยนาเอาภาพของงาน และภาพภาพความสาเร็จของโครงการที่
วิเคราะห์ไว้มาจัดทารายละเอียด เพื่อแสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการทาโครงการอาจใช้การระดมสมอง
ถ้าเป็นการทางานเป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้เห็นภาระงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
รวมทั้งได้ทราบถึงบทบาทและระยะเวลาในการดาเนินงาน เมื่อเกิดความชัดเจนแล้วจานาเอามากาหนด
เขียนเป็นเค้าโครงของโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
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การเขียนเค้าโครงโครงการ
1.ชื่อโครงการ
ทาอะไรกับใครเพื่ออะไร
2.ชื่อผู้ทาโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได้
3.ชื่อที่ปรึกษาโครงการ ครู อาจารย์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น ผู้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ที่
ปรึกษา
4. การปฏิบัติโครงการ
เป็นการดาเนินงาน หลังจากที่โครงการได้รับความเห็นชอบจากครู อาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับ
การอนุมัติจากสถานศึกษาแล้ว ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติจามแผนงานที่กาหนดไว้ในเค้าโครงของโครงการ
และระหว่างการปฏิบัติงานผู้เรียนต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ คานึงถึงความประหยัด ปละความ
ปลอดภัยในการทางาน ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างละเอียด ทาอะไร ได้ ผลอย่างไร ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข้อย่างไร
การบันทึกข้อมูลดังกล่าวนี้ ต้องจัดทาอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูล สาหรับการ
ปรับปรุงการดาเนินงานในโอกาสต่อไปด้วย
5. การเขียนรายงาน
เป็ น การสรุ ป ผลรายงานผล การด าเนิ น งานโครงการเพื่ อ ให้ ผู้ อื่ น ได้ ท ราบถึ ง แนวคิ ด วิ ธี ก าร
ดาเนินงาน ผลที่ได้รับ ตลอดจนข้อสรุป ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ การเขียนรายงาน ควรใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสาคัญๆ ของโครงการที่ปฏิบัติไว้แล้ว โดยอาจ
เขียนในรูปของ สรุปรายงานผล
6. การแสดงผลงาน
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทาโครงการ เป็นการนาเสนอผลการดาเนินงานของโครงการทั้งหมดมา
นาเสนอให้ ผู้อื่น ได้ทราบ ซึ่งผลผลิ ตที่ได้จากการดาเนินโครงการประเภทต่างๆ มีลั กษณะเป็นเอกสาร
รายงาน ชิ้นงาน แบบจาลอง ฯลฯ ตามประเภทของโครงการที่ปฏิบัติการแสดงผลงาน ซึ่งเป็นการนาเอา
ผลงานดาเนินงานมาเสนอนี้สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่นการจัดนิทรรศการ หรือทาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดทาเป็ นสื่ อมัล ติมีเดีย และอาจน าเสนอในรูปแบบ ของการแสดงผลงาน การนาเสนอด้ว ยวาจา
รายงาน บรรยาย ฯลฯ
การวัดและการประเมินผล
สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) กล่าวว่า แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติโครงการของผู้เรียน เป็นการ
ประเมินตามสภาพจริง เป็นวิธีการค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้โครงการ จะต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะเป็นผู้
กาหนดและเลือกประเมินโดยมีแนวทางการประเมิน 3 แนวทาง ได้แก่ (Young and Henquinet,2000
อ้างใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2545)
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1. การประเมินกระบวนการ (evaluated group process) หมายถึง ลาดับขั้นตอนของ
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ
2. การประเมินผลของโครงการ (evaluated product group) หมายถึง ผลที่ได้จากการ
ดาเนินการตามกระบวนการ เช่น เค้าโครงของโครงการ รายงานการเขียน หรือผลการนาเสนองาน
3. การประเมินทั้งกระบวนการและผลของโครงการ ต้องมีเกณฑ์ชี้วัดที่มุ่งพิจารณาทั้งใน
แง่ คุ ณ ภาพ และแง่ ป ริ ม าณ ของการมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมภายในกลุ่ ม การเตรี ย มการในกา รประชุ ม
การปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม
(http://www.lic.chula.ac.th/web/mediaflash/Project%20based/content_spu/swf/content1.
html)
ประโยชน์ของการนาไปปใช้
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นเพราะเป็นการเรียนรู้ที่สามารถเลือก
ได้ตามความสนใจของผู้เรียนเองและฝึกกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการคิดที่เป็นระเบียบ
และสมบูรณ์มากขึ้นและผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความอยากรู้อยาก
เรียนมากขึ้น
ด้านผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการสอนได้ง่ายมากขึ้น โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนาชี้แนะในส่วนที่
ยังขาดในการทางานของผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เรียนทาให้เกิดการต่อยอดทาง
ความคิดต่อไป (https://www.gotoknow.org/posts/507300)
2.3 การประเมินหลักสูตร
ความหมายของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรหมายถึง กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเพื่อ
นามาตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพทั้งประสิทธิภาพและประเมินผลของหลักสูตรรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการ
ใช้หลักสูตรนั้นในอนาคต แนวคิดการประเมินหลักสูตรประกอบด้วยคุณลักษณะสาคัญ ดังนี้
1. การประเมินเป็นการประเมินค่าของเรื่องที่ตัดสินใจ
2. การตัดสินใจมีเกณฑ์ที่ชัดเจน
3. เกณฑ์การตัดสินใจมีประเด็นที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหา
4. เกณฑ์แสดงให้เห็นด้วยบุคคลและสอดคล้องกับแนวคิดของแบบจาลองเพื่อนาไปสู่การ
ตัดสินใจ
จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร
ทาบา (Taba, 1962 : 310) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินหลักสูตรทาขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการ
ต่างๆ ที่กาหนดไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาการ
ประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเนื้ อหาทั้งหมดของหลักสู ตรและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่
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จุดประสงค์ ขอบเขตของเนื้อหาสาระ คุณภาพของผู้ใช้บริหารและผู้ใช้หลักสูตร สมรรถภาพของผู้ เรียน
ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ การใช้สื่อและวัสดุการสอน ฯลฯ
การประเมินหลักสูตร ก่อน ระหว่าง และหลังการนาหลักสูตรไปปใช้
ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร
จุดมุ่งหมายการประเมิน
การประเมินหลักสูตรก่อนนาหลักสูตรไปใช้
การประเมินเอกสารและคุณค่าของหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรระหว่างดาเนินการใช้หลักสูตร การประเมินการนาไปใช้และผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร
การประเมินหลักสูตรหลังนาหลักสูตรไปใช้
การประเมินระบบหลักสูตร
ขอบเขตในการประเมินหลักสูตร
เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1981 : 265) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการ
ประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้
1. การประเมินจุดมุ่งหมายของโรงเรียน จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายเฉพาะวิชาและ
จุดมุ่งหมายในการสอน
2. การประเมินผลโครงการการศึกษาของโรงเรียนทั้งหมด
3. การประเมินผลการเลือกเนื้อหาและการจัดประสบการณ์เรียนและกิจกรรม
4. การประเมินผลการสอบ
5. การประเมินผลโครงการประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมินหลักสูตร
1. มีจุดประสงค์ในการประเมินที่แน่นอน การประเมินผลหลักสูตรจะต้องกาหนดลงไปให้
แน่นอนชัดเจนว่าประเมินอะไร
2. มีการวัดที่เชื่อถือได้ โดยมีเครื่องมือและเกณฑ์การวัดซึ่งเป็นที่ยอมรับ
3. ข้อมูลเป็นจริงจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการประเมินผล ดังนั้น ข้อมูลจะต้องได้มาอย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้และมากพอที่จะใช้เป็นตัวประเมินค่าหลักสูตรได้
4. มีขอบเขตที่แน่นอนชัดเจนว่าเราต้องการประเมินในเรื่องใดแค่ไหน
5. ประเด็นของเรื่องที่จะประเมินอยู่ในช่วงเวลาของความสนใจ
6. การรวบรวมข้อมูลมาเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ และกาหนดเครื่องมือในการประเมินผล
จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
7. การวิเคราะห์ผลการประเมินต้องทาอย่างระมัดระวังรอบคอบ และให้มีความเที่ยงตรงใน
การพิจารณา
8. การประเมินผลหลักสูตรควรใช้วิธีการหลายๆวิธี
9. มีเอกภาพในการตัดสินผลการประเมิน
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10. ผลต่างๆที่ได้จากการประเมินควรนาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในด้านการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในโอกาสต่อไป เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดีและมีคุณค่าสูงสุดตามที่ต้องการ
ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
1. ขั้นกาหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการประเมินการกาหนดจุดมุ่งหมายในการ
ประเมิ น เป็ น ขั้ น ตอนแรกของกระบวนการในการด าเนินการประเมินหลั กสู ตร ผู้ ประเมินต้องกาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร จะทาให้เราสามารถกาหนดวิธีการ
เครื่องมือ และขั้นตอนในการประเมินได้อย่างถูกต้อง
2. ขั้นกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผล การกาหนดเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนาไปสู่เป้าหมายของการประเมิน เกณฑ์การประเมินจะเป็นเครื่องบ่งชี้
คุณภาพในส่วนของหลักสูตรที่ถูกประเมิน การกาหนดวิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลทาให้เราสามารถ
ดาเนินงานไปตามขั้นตอนได้อย่างราบรื่น
3. ขั้นการสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหรือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสาคัญที่จะมีผลทาให้การประเมินนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ซึ่งผู้ประเมิน
จะต้องเลือกใช้และสร้างอย่างมีคุณภาพ มีความเชื่อถือได้และมีความเที่ยงตรงสูง
4. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นการรวบรวมข้อมูลนั้นผู้ประเมินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขอบเขตและระยะเวลาที่กาหนดไว้ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลมีส่วนช่วยให้ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความเที่ยงตรง
และน่าเชื่อถือ
5. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นนี้ผู้ประเมินจะต้องกาหนดวิธีการจัดระบบข้อมูล พิจารณา
เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม แล้วจึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น โดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
6. ขั้นสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน ในขั้นนี้ผู้ประเมินจะสรุปและ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้น ผู้ประเมินจะต้องพิจารณารูปแบบของการรายงานผลว่าควรจะเป็น
รูปแบบใด และการรายงานผลจะมุ่งเสนอข้อมูลที่บ่งชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรมีคุณภาพหรือไม่ เพียงใด มีส่วน
ใดบ้างที่ควรแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิก
7. ขั้นนาผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป
ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร
1. ทาให้ทราบหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงได้ถูกจุด ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และค่านิยมที่มีต่อโรงเรียนให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
3. ช่วยในการบริหารทางด้านวิชาการ ผู้บริหารจะได้รู้ว่าควรจะตัดสินใจและสนับสนุน
ช่วยเหลือ หรือบริหารทางด้านใดบ้าง
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4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในความสาคัญของการศึกษา
5. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการ
สอนนักเรียนได้ผลดี ด้วยความร่วมมือกันทั้งทางโรงเรียนและทางบ้าน
6. ให้ผู้ปกครองทราบความเป็นไปอย่างสม่าเสมอ เพื่อหาทางส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข
ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน
7. ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบระเบียบ เพราะมีเครื่องมือ และหลักเกณฑ์ทาให้เป็น
เหตุผลในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
8. ช่วยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร
9. ช่วยให้สามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ ข้อมูลของการประเมินผลหลักสูตร ทาให้
ทราบเป้าหมายแนวทางและขอบเขตในการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปัญหาในการประเมินหลักสูตร
1. ปัญหาด้านการวางแผนการประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตรมักไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า ทาให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการประเมินผล และไม่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการประเมิน
2. ปัญหาด้านเวลา การกาหนดเวลาไม่เหมาะสมการประเมินหลักสูตร ไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนด ทาให้ได้ข้อมูลเนิ่นช้าไม่ทันต่อการนามาปรับปรุงหลักสูตร
3. ปัญหาด้านความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรที่จะประเมิน หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินผล ทา
ให้ผลการประเมินที่ได้ไม่น่าเชื่อถือ ขาดความละเอียดรอบคอบ ซึ่งมีผลทาให้การแก้ไขปรับปรุงปัญหาของ
หลักสูตรไม่ตรงประเด็น
4. ปัญหาด้านความเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อมูลที่ไม่ใช้ในการประเมินไม่เที่ยงตรงเนื่องจากผู้
ประเมินมีความกลัวเกี่ยวกับผลการประเมิน จึงทาให้ไม่ได้เสนอข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงหรือผู้ถูก
ประเมินกลัวว่าผลการประเมินออกมาไม่ดี จึงให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
5. ปัญหาด้านวิธีการประเมิน การประเมินหลักสูตรส่วนมากมาจากการประเมินในเชิง
ปริมาณ ทาให้ได้ข้อค้นพบที่ผิวเผินไม่ลึกซึ้ง จึงควรมีการประเมินผลที่ใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพควบคู่กัน เพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์และมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. ปัญหาด้านการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ การประเมินหลักสูตรทั้งระบบมีการดาเนินงาน
น้อยมาก ส่วนมากมักจะประเมินผลเฉพาะด้าน เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านวิชาการ
(Academic Achievement) เป็นหลัก ทาให้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
7. ปัญหาด้านการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการประเมินหลักสูตรหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องมักไม่ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
8. ปัญหาด้านเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมินหลักสูตรไม่ชัดเจน ทาให้ผลการประเมิน
ไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่ได้นาผลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างจริงจัง
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2.4 ส.ป.ก. และโครงการความร่วมมือ
การดาเนินการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่าง
เป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” ซึ่งเป็นการทางานภายใต้เครือข่ายภาคี 3 ภาคส่วน คือ สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวนี้ได้มีการดาเนินการไปแล้วในหลักสูตร การเรียนรู้ชาวนามืออาชีพ : จากแปลง
นาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สิงห์บุรี มหาสารคามและชุมพร และ
ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม ในการพัฒนาหลักสูตร
ทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นใจให้คนที่มีอาชีพประจาแต่ยังลังเลที่จะเข้าสู่อาชีพเกษตรได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบั ติ ศึก ษาดูง านและร่ ว มทากิจ กรรมเสริ มที่ เกี่ ยวข้อ งกั บอาชี พเกษตรกรรม ผู้ เ ข้า ร่ว มฝึ กอบรมใน
หลักสูตรดังกล่าวอาจไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกร แต่เป็นกาลังสาคัญในการวางแผน การผลิต
การแปรรูปและการตลาด ในธุรกิจการเกษตรพร้อมทั้งเป็นผู้นาที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงพัฒนาโดยเฉพาะด้าน
การเกษตรระหว่างชุมชนกับรัฐ
การสร้างและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยความร่วมมือของ สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรรม (ส.ป.ก.) สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เป็นหน่วยงานความร่วมมือหลักตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ได้ให้ ความสาคัญในการจัดทาเพื่อมุ่งเน้น
ให้เกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหา พึ่งพาตัวเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนกระบวนการผลิต การใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและรู้จักใช้เทคโนโลยี โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมงานวิจัยการเกษตรที่จะเกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรในวงกว้าง ส่งเสริมให้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises; SMEs) ด้านการเกษตร สร้าง
ต้นแบบด้านการผลิตการเกษตรในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับสังคมเกษตรกรรม และการจัดการ
เรียนรู้ของเกษตรกร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ Smart Farmers, Smart Officers เพื่อเตรียมความพร้อมให้
เกษตรกรก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 ที่จะเกิด
การแข่งขันทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร
ย่ อ มได้รั บ ผลกระทบในเรื่ องของต้น ทุน และคุณ ภาพการผลิ ต สู่ ม าตรฐานระบบการผลิ ต สิ นค้ าเกษตร
โดยเฉพาะการผลักดันให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรในขอบข่ายการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี : Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งจะใช้มาตรฐานการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย
ในกลุ่ม AEC จึงได้เข้ามามีความสาคัญกับระบบการผลิตมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าคุณภาพ และความ
ปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตรมากขึ้น
การดาเนินงานเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของแต่ละหน่วยงาน โดยการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และแบ่งบทบาทและหน้าที่ตามภารกิจเดิมของแต่
ละหน่วยงานพร้อมกับสร้างกลไกใหม่ในการบริหารโครงการ ประกอบด้วย
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ตารางที่ 2.2 บทบาทความร่วมมือภายใต้ความร่วมมือของ สกว. ส.ป.ก. และ สอศ.
สกว.
1.สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี ให้เป็น
หลักสูตรต้นแบบ ภายใต้ชุด
โครงการวิจัย “การจัดการเรียน
การสอนแบบ Project-Based
Learning”ในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนาร่อง 7 แห่ง ได้แก่
วิทยาลัยเกษตรฯ นครราชสีมา,
ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อุดรธานี
, กาแพงเพชร, สิงห์บุรี, และ
วิทยาลัยการจัดการโนนดินแดง
จ.บุรีรัมย์
2.สนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการวิจัย
เรื่อง “การสังเคราะห์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การสนับสนุนและบริหารจัดการ
เพื่อเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมของ
ผู้สาเร็จการศึกษาสาขาเกษตรของ
สอศ.”
3. สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ
และตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการฯ ตลอดจนรูปแบบการ
จัดการองค์กรทางการเกษตรกร
เมื่อเข้าสู่อาชีพและที่ดินทากิน
ร่วมกับ สอศ. และ ส.ป.ก.

ส.ป.ก.
1. จัดเตรียมความพร้อมของ
พื้นที่รองรับให้แก่นักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา
2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ภายในเขตปฏิรูปที่ดินและ
ประสานความร่วมมือใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. สนับสนุนงบประมาณและ
กระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกร
เมื่อเข้าสู่พื้นที่ดินทากินใน
ลักษณะกองทุนปฏิรูปที่ดิน
4. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร

สอศ.
1. มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีทั้ง 7 แห่ง พัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ที่จะสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้เรียนเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรมได้เมื่อสาเร็จ
การศึกษา
2. จัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณแก่สถานศึกษา
3. ขยายผลหลักสูตรและแนวคิด
การจัดการเรียนที่ได้พัฒนา
ต้นแบบขึ้น ไปสู่หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น (3 เดือน) โดย
รับสมัครเกษตรกรและแรงงานผู้
ถูกเลิกจ้างจากภาคอุตสาหกรรม
เข้ารับการฝึกอบรม
4. ขยายผลต้นแบบหลักสูตรและ
วิธีการจัดการศึกษาเกษตร ทั้งใน
ส่วนนักศึกษาภาคปกติ และการ
ฝึกอบรมระยะสั้น เข้าสู่ระบบการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดในภาพรวม
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การขยายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาทาให้หน่วยองค์กร หน่วยงานและสถาบันการศึกษา เห็นความสาคัญ
ของการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งผลให้ ส.ป.ก. ขยายผลความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่ ซึ่งร่วมถึงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดและเกษตรกรด้วย ดังนี้
ตารางที่ 2.3 การขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
เรื่อง
1.บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความ
ร่วมมือในการ
สนับสนุน
โครงการผลิต้น
กล้าการเกษตร
2.บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความ
ร่วมมือโครงการ
สร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่

หน่วยงานความร่วมมือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม

3.บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ ว่าด้วย
“โครงการถ่าย
โอนความรู้ในการ
ยกระดับ
ความสามารถ
ของเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(มก.) สานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

เป้าประสงค์
สร้างบัณฑิตแนวใหม่ให้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และ
อยากกลับไปพัฒนาพื้นที่ถิ่นชนบทบ้านเกิด

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลที่สนใจประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมผ่านการจัดการเรียนการสอนที่ให้
สามารถพึ่งพิงฐานความรู้สร้างความได้เปรียบในการ
ผลิตและแข่งขัน พร้อมกับการแสวงหาโอกาสทางการ
ตลาดใหม่ ๆ มากกว่าที่จะพึ่งพาฐานทรัพยากรเป็นหลัก
เช่นในอดีต โดยมีสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ให้ความสนับสนุนด้านการพัฒนาโจทย์วิจัย
สนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรของสถานของ
สถานศึกษาที่ร่วมโครงการผ่านกระบวนการวิจัยและ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยตามประเด็นที่เหมาะสม
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการแบบ
องค์รวม เพื่อยกระดับขีดความสามรถเจ้าหน้าที่
ส่งเสริม ส.ป.ก. ในการปฏิบัติภารกิจสู่การบรรลุ
เป้าหมาย
2. ส่งเสริมการดาเนินการโครงการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ
ชุมชน เพื่อเป็นกลไกของคนในชุมชนในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมบนการพึ่งพาตนเอง เพื่อการมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
3. สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพื่อเป็นแหล่ง
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เรื่อง
ส.ป.ก. (Smart
Farmers; Smart
Officers)

หน่วยงานความร่วมมือ

เป้าประสงค์
เรียนรู้ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. สนับสนุนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีการบริหาร
จัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนาประโยชน์สู่สมาชิก
และชุมชน

กรณีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส.ป.ก. ได้ทาบันทึกความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
โดยได้จัดตั้งสานักวิชาทรัพยากรการเกษตร โดยมีภารกิจคือ
จุดมุ่งหมาย
เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิง ด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตร และการพลังงานชีวภาพ
และเป็นผู้ชี้นาแนวทางการแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์
ก.) สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้พร้อมเป็น “เจ้าของกิจการด้านอาหารและ
การเกษตร (Agricultural entrepreneur)” สาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตระดับชุมชน
และสามารถพัฒนาระบบการผลิตด้านการเกษตรและการอาหารของประเทศให้สามารถแข่งขันในเวที
การค้าระหว่างประเทศได้
ข.) ดาเนินการวิจัยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของระบบการผลิตการเกษตรเพื่อตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาด้านวิกฤตการณ์อาหาร การเกษตร และการพลังงานชีวภาพของประเทศไทยและชุม ชนโลกที่
จาเป็นต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ค.) จั ด การศึก ษาเสริ มและการฝึ กอบรม เพื่ อสร้างความรู้แ ละทักษะการผลิ ตที่ ทันสมัยให้ แ ก่
เกษตรกรและผู้ผลิตให้มีความรู้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการสร้างมาตรฐาน
และลดต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็น ผู้ บ ริห ารจั ดการการผลิ ตที่ ส ามารถแข่ง ขั น ในระบบ
การตลาดการค้าเสรี และมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศที่เป็นธรรมและคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการดาเนินงาน:
ก.) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบใน “ศาสตร์และศิลป์”ของห่วงโซ่คุณค่าระบบการผลิตอาหาร ที่มีทักษะ
และความคิดวิเคราะห์ลงสู่การปฏิบัติจริงระดับชุมชน ที่พร้อมด้วยจิตวิญญาณการเป็นเจ้าของกิจการด้าน
การเกษตร (Agriculturalentrepreneur) ด้วยการสร้างงานใหม่ของตนเอง พร้อมมีขีดความสามารถทาง
การบริหารจัดการควบคู่และจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านความปลอดภัยและความมั่นคง
ทางอาหาร ด้วยมาตรฐานการผลิตและการคานึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการสืบค้นความรู้ และมีความใฝ่รู้ตลอดชีวิต
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ข.) สนับสนุนทุนโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีผลประโยชน์โดยตรงต่อการเพิ่มศักยภาพระบบการ
ผลิตการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มคุณภาพผลผลิตด้านการอาหารและการเกษตรของประเทศ
ค.) จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบการฝึกอบรมต่อยอด หรือการศึกษาต่อเนื่อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2555
3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 ในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และไม่ต่ากว่า 2.00 ในแต่ละกลุ่มวิชาอื่นๆโดย
คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
4. เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ หรือโรงเรียนที่
คณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตรเห็นควรในเขตจังหวัดตามที่กาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ห้าปีติดต่อกันนับถึงวันสมัคร โดยกาหนดเขตพื้นที่เป็นจังหวัดต่างๆดังนี้ จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พะเยา
และเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดนาร่องรอบพื้นที่เป้าหมาย การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่มีการพิจารณาให้ได้ทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทย ตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. เป็นผู้ที่พร้อมจะเข้ารับการศึกษา และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านได้
6. ควรเป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
7. เป็นผู้มีอุดมการณ์ที่จะทางานในชนบทด้วยความเสียสละ
8. เป็นผู้ทไี่ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
9. เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ ดี และรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย นเต็ ม
ความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี ต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
โดยสานักวิชาทรัพยากรการเกษตร ได้เปิดรับนักศึกษาตามคุณสมบัติตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันปี
ผู้สาเร็จการศึกษาในรุ่นที่ 1 แล้วจานวน 40 คน และมีผู้สนใจที่จะเข้าทาการเกษตรกรในพื้นที่ของ ส.ป.ก.
จานวน 6 คน กาลังฝึกอบรมในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา เป็นเวลา 4 เดือน
กรอบความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง
กลุ่มงานสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ ภายใต้ความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ สกว. ส.ป.ก. และ สอศ.
ในปี 2551-2556 ซึ่งเดิมนั้นกลุ่มงานสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ นี้ มีความริเริ่มและแนวคิดจาก รศ.ดร.พีระ
เดช ทองอาไพ รอง ผอ.สกว.ในขณะนั้น เพื่อวิเคราะห์ถึงศักยภาพของ ส.ป.ก.ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ถือ
ครองที่ดินและมีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งโอกาสในการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
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โดยปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ม าใช้ ค วามรู้ แ ละข้ อ มู ล ในการท าการเกษตรบนพื้ นที่ ค รอบครองได้ ต่ อ มา
รศ.มยุรี จัยวัฒน์ ผู้ช่วย ผอ.สกว.ด้านการจัดการปลายทาง ได้สานงานต่อ และขยายความร่วมมือในการ
สร้ า งเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และท าบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ของ สกว. ส.ป.ก. และ
สถาบั น การศึก ษา 3 แห่ ง คื อ มหาวิ ทยาลั ยนครพนม สถาบั นเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าเจ้า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร (สจล.ชุมพร) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรอบงาน 5 ปี (2556-2560) และใน
เดือนสิงหาคม 2556 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและปรับโครงสร้างภายใน สกว. จึงย้ายกลุ่มงาน
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ มาสังกัดงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้ นที่ (ABC) โดย มี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ.
สกว.ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ เป็นต้นสังกัด ทั้งนี้ ยังคงแนวคิดและหลักการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ ภายใต้ความร่วมมือไว้
จากการหารือของ สกว.และ ส.ป.ก. รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.พี
ระเดช ทองอาไพ ผอ.สวก.ที่ปรึ กษากลุ่ มงานสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รศ.มยุรี จัยวัฒ น์ อดีต
ผู้บริหาร สกว. และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ.สกว. จึงกาหนดกรอบการวิจัยภายใต้ความร่วมมือเพื่อ
กรอบการดาเนินงาน ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดรูปแบบการจัดการและการใช้ประโยชน์ในพื้ นที่ของ ส.ป.ก.โดยศึกษาศักยภาพของ
พื้นที่และตัวเกษตรกรเป็นรายผลิตภัณฑ์ทางเกษตร โดยใช้ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการเข้าไปศึกษาและ
ทาความเข้าใจในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรตามศักยภาพของพื้นที่
2. เกษตรกรในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด สามารถใช้ข้อ มูลเชิงพื้นที่ประกอบการตัดสินใจ
เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรได้ และมีผลิตภัณฑ์เกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของ ส.ป.ก.
3. พัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการเกษตรกรที่อยู่เดิมในพื้นที่ ส.ป.ก.ให้มีความสามารถรายผลิตภัณฑ์
เกษตร และสร้างทางเลือกและโอกาสให้กับตัวเองโดยใช้ความรู้และข้อมูลอย่างเหมาะสม
4. เกิ ด เครื อ ข่ า ยการจั ด การความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาต้ น แบบผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ ส.ป.ก.โดยมี
มหาวิ ทยาลั ย เป็ น แม่ข่า ยและบู ร ณาการความรู้ทั้ง ภายในมหาวิท ยาลั ย และหรือวิ ทยาลั ยเกษตรและ
เทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาหลั กสู ตรเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ส.ป.ก.
ในระดับปริญญาตรี
จากกรอบความร่วมมือส่งผลให้ มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบั ง วิท ยาเขตชุมพรฯ มีความเข้าใจการสร้างและพัฒ นาเกษตรกรรุ่นใหม่ จึง ได้พัฒ นา
หลั กสูตรผู้น าเกษตรกรรุ่ น ใหม่ (หลักสู ตร 1) ทดลองฝึ กอบรมในรุ่นที่ 9 และพัฒ นาข้อเสนอโครงการ
รายละเอียดดังนี้
- กรณีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เสนอโครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และสร้างรูปการทา
เกษตรกรรมในพื้นที่เขตปฏิรูปเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา พื้นที่ ส.ป.ก.จังหวัด
นครพนม โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นเรื่องยางพารา และศึกษารูปแบบบริหารจัดการทางการผลิต
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และศักยภาพการจัดการพื้นที่ทาการเกษตรที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัด
นครพนม
- กรณีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ ได้เสนอ
โครงการการศึกษาและพัฒนาพืชเศรษฐกิจ : กาแฟข้าวไร่ ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
จังหวัดชุมพร โดยใช้พื้นที่ของ ส.ป.ก.เป็นตัวแบบในการศึกษา และพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่
รวมทั้ ง ได้ ท ดลองจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รการพั ฒ นาเกษตรกรมื อ อาชี พ ยุ ค ใหม่
(หลักสูตร 2) ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีผู้สนใจจานวน 2 คน
- กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเป็นการสร้างความเข้าใจกับคณาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์
จึงยังไม่ได้ดาเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการ อย่างไรก็ตามได้เตรียมพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาผู้นาเกษตรกรรุ่นใหม่ (หลักสูตร 1)
- กรณี ค วามร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์
มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการถ่ายโอนความรู้ในการ
ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers)
ซึ่งได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด จานวน 17 จังหวัด เพื่อเป็นพื้นที่นาร่องในการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กร อีกทั้งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยการปรับเปลี่ยนบทบาทการ
ส่งเสริมรูปแบบใหม่ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขเชิงนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานที่ เอื้อต่อ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมมากกว่าการสั่งการจากนโยบาย ทั้งนี้ ส.ป.ก.
ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้พัฒนาศักยภาพการพัฒนา
ด้วยใช้กระบวนการวิจัย โดยกาหนดองค์ประกอบหลักสูตร 5 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย
1. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ ส.ป.ก.
2. ความสามารถในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน
3. ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง
4. มีทักษะการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายในแนวทางการค้าเป็น
ธรรม
5. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ปัจจุบันได้ดาเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็ นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของ ส.ป.ก. และจะได้วางแผนการฝึกอบรมตามแผนงานของหลักสูตรต่อไป
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2.5 Smart Farmers และ Smart Officers
นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกาหนดนโยบายที่สาคัญคือ การพัฒนา "เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmers โดยมี Smart
Officers เป็นเพื่อนคู่คิด” เพื่อพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศให้เป็น "Smart Farmer” โดยเป็นตัวแทน
ครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้ไม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และมีความพร้อมมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร ที่ดาเนินการ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบการของแต่ละครัวเรือน ให้ความสาคัญในการใช้องค์ความรู้
และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการนาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดย
ตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณ ตามความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmers และ Smart Officers รวมทั้งได้ขอ
ความร่วมมือกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งจังหวั ด แต่งตั้งคณะทางานระดับกรมและ
ระดับจังหวัดตามลาดับ ซึ่งปัจจุบันได้แต่งตั้งทั้งหมดแล้วทาให้กลไกการขับเคลื่อนนโยบายมีความครอบคลุม
ในทุกระดับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางให้คณะทางานระดับกรม คณะทางานระดับจังหวัด และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กาหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความสามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ใช้ข้อมูลเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น ดาเนินการตามวิถีการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรแต่ละราย โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
การขับเคลื่อนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีภารกิจในการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และขีดความสามารถเกษตรกร เร่งรั ดพัฒ นาธุรกิจการเกษตรโดยการพัฒนา
สถาบันเกษตรกร

27

ภาพที่ 2.2 บทบาทและภารกิจของ ส.ป.ก
.

ภาพที่ 2.3 สรุปข้อมูลการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. รายภาค
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ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
การดาเนินการชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม มุ่งเน้นไปที่
การนาชุดความรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) ไปใช้ในการ
พัฒนาตัวแบบธุรกิจ โดยมีโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ ในส่วนของโครงการวิจัยที่มี
การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ ประกอบด้วย ตัวแบบร้าน Farmer Shop กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เครือข่าย
คุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เครือข่ายคุณค่าผลไม้ และเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้นาเอาการบริหารจัดการอุปทานมาใช้ในธุรกิจ
เพื่อการยกระดับสมรรถนะของธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการ
แบ่ งงานกั น ตามความสามารถของภาคี ได้ ก่อ ให้ เ กิด คุ ณค่ า ทั้ง ด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และการอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยข้อค้นพบจากการวิจัยได้ชี้ให้เห็นคุณสมบัติของตัวแบบธุ รกิจที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1.) ตัวแบบธุรกิจที่ดาเนินการบนหลักการการพึ่งพาและร่วมมือกันของภาคีภายใต้ 3 เสาหลักด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.) ภาคีกรอบการทางานอย่างมีแบบแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ร่ว ม 3.) มีการบริ หารจั ดการโซ่อุป ทานในธุรกิจ 4.) ดาเนินธุรกิจภายใต้กลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจและสังคม และ 5.) ไม่เป็นองค์กรรับเงินทุนเพื่อแทรกแซงกลไกตลาดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าที่
เป็นธรรม ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวบ่งชี้ถึงบริบทของการเป็นธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE)
ในการวิเคราะห์บริบทของตัวแบบธุรกิจในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ได้ชี้ให้เห็นกระบวนการ
สาหรับกิจกรรมระดับต้นน้า ซึ่งมุ่งไปที่การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรสู่การทาเกษตรที่ดี
ในส่วนของการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับกลางน้า มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสมรรถนะการดาเนินธุรกิจการดาเนิน
ธุร กิ จของผู้ ป ระกอบการในการลดความเสี่ ยงเรื่องการขัดหาวัตถุดิบ การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และการสร้างโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การขับเคลื่อนกิจกรรมระดับปลายน้านั้น
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบธุรกิจร้านค้าทางเลือกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop เพื่อการกระจายสินค้า
ของเครื อข่ายผู้ป ระกอบการสู่ ผู้บริ โภคภายใต้วิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลี กที่ผู้ ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน” ซึ่งผลการติดตามแบรนด์ Farmer Shop พบว่า ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในระดับ “ดี”
กระบวนการขับ เคลื่ อนการดาเนิ นงานของตั ว แบบธุ รกิ จฐานสั งคมดั ง กล่ า วชี้ ให้ เ ป็น บริบ ท 3
ประการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมในฐานะกลไกการ
พัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของตัวแบบธุรกิจฐาน
สังคมได้นาไปสู่การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประการ จากนั้นจึงนามาจัดทาเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ใน
การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
มีความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงาน
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
หน่วยงานรัฐ” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่
7 สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะวิจัยได้ออกแบบและดาเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3.2 การติดตามประเมินผล Smart Officers
3.3 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ ส.ป.ก.

3.1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การดาเนินงานในระยะที่ 1 โครงการได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการ
ส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer) กาหนดหน่วยการเรียนได้ 6 หน่วยการเรียน ระยะเวลา
137 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เข้าร่วมฝึกอบรมจานวน 18 ราย ผลการฝึกอบรมในระยะที่ 1
ทาให้เกิดโครงการ PBL-RBL จานวน 18 โครงการใน 18 พื้นที่ ดาเนินงานโดยใช้งบประมาณจาก ส.ป.ก.
ภายใต้บั นทึกความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก. และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ในระยะที่ 2 คณะผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรและนาไปใช้กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จานวน 13 ราย ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ชุดที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วในระยะที่ 1 (จานวนลดลงเนื่องจากการโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่)
เป็นการทบทวนหลักสูตรกับกลุ่มเดิมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งเป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ PBL-RBL โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1. การปรับปรุงหลักสูตร
คณะผู้วิจัย ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร จากการประชุมหารือ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระเจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ (สจล.ชุมพร)
3. นายวิทเอก สว่างจิตร ผู้ประสานงานความร่วมมือการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
4. นายวินัย เมฆดา ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
คณะผู้วิจั ย ได้ทบทวนหลั กสูตร และปรับปรุงหลักสู ตรการพัฒ นาผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงในการ
ส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer) โดยใช้สมรรถนะจานวน 4 ข้อ เป็นกรอบในการ
ปรับปรุง ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่า หน่วยวิชามีความครอบคลุม และควรปรับปรุงเรื่องเนื้อหารายวิชา ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงและทบทวนการใช้หลักสูตรกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จานวน 13 ราย เมื่อวันที่
3-7 สิงหาคม 2558 รวมจานวน 5 วัน ณ โรงแรมมิโด้ โฮเต็ล ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
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กรุงเทพฯ และคณะผู้วิจัยได้ทบทวนหลักสูตรอีกครั้ง โดยจัดประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 - 26
มกราคม 2559 ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
เจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ (สจล.ชุมพร)
5. นายวิทเอก สว่างจิตร ผู้ประสานงานความร่วมมือการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
6. นายวินัย เมฆดา ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
7. นางสาวลลิตา พาณิชกรกุล เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
8. น.ส.ผกาวรรณ วันติ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน
(Smart officer) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วย
การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Smart officer) ดาเนินการตามแผนภูมิ ดังนี้
การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Smart officer) ระยะที่ 1

ทบทวนเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรก่อนการทดลองใช้
ใช้หลักสูตรฯ กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จานวน 13 ราย
ประชุมสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาผู้เปลีย่ นแปลงในการส่งเสริมเกษตรกร
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer) ระยะที่ 2

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer)
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สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart
officer) มุ่งการพัฒ นาสมรรถนะเจ้ าหน้ าที่ ที่ให้ ทิ ศทางเดียวกันเพื่อความเข้าใจในการทางานร่ว มกั น
สามารถส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้ อยู่ร่ว มกันเป็นกลุ่ มองค์กรที่เข้มแข็ง ด้ว ย
หลักการของกลุ่ม เจ้าหน้าที่จึงต้องมีมุมมองที่ก้าวไกลอย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงและสร้างศรัทธาของ
เกษตรกรได้ ประกอบด้วย
1. มีจิตสานึกรักองค์กร และงานในภารกิจ เข้าใจบทบาทและความสาคัญของเกษตรกร
2. ความสามารถในการยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดสมดุลใน
การดาเนินชีวิตแก่เกษตรกร
3. ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบันเกษตรกร
4. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาผู้นาการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมภายใต้แนวคิดธุรกิจฐานสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์หลักสูตร
การบริหารจัดการส่งเสริมการเกษตรบนฐานความรู้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart
officer) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ให้เป็นนักส่งเสริมและพัฒนาที่มีขีดความสามารถ
ในทักษะ 3 มิติ ได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด และความรู้ ในการจัดการภารกิจสู่เป้าหมายอย่างเป็นองค์รวม
ที่สอดคล้องกับบริบทที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสการละทิ้งที่ดินทากินและสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพ
เกษตรบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันในแนวทางธุรกิจฐานสังคม
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3.1.2 หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Smart officer)
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้กาหนดหลั กสู ตรตามสมรรถนะทั้ง 4 ข้อ ตามขั้นตอนการพัฒ นาและปรั บปรุงหลั กสู ตร 6 ขั้นตอน
สามารถกาหนดหน่วยการเรียนได้ 6 หน่วยการเรียน ระยะเวลา 137 ชั่วโมง ประกอบด้วย
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ตารางที่ 3.1 หน่วยการเรียนและสาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
ชื่อหน่วย
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
เป้าหมาย)
หน่วย การเตรียมความ 1. ความรู้ ความเข้าใจทิศ
เรียนที่ 1 พร้อมสู่การเป็น ทางการดาเนินงานนโยบาย
ผู้นาการ
การเกษตรภาครัฐที่เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของ ส.ป.ก.
2. ตระหนักในสถานการณ์งาน
Smart officer การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และการขับเคลื่อนภารกิจสู่การ
บรรลุเป้าหมายของ ส.ป.ก.
3. ตระหนักถึงการเป็น
ข้าราชการที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและรักในความเป็น
ข้าราชการ ส.ป.ก.
หน่วย
เรียน

หน่วย การส่งเสริมการ
เรียนที่ 2 ประกอบอาชีพ
แก่เกษตรกรใน
แนวทางการ

สาระการเรียนรู้

1. หลักการ แนวคิดและ
พัฒนาการงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
2. แนวนโยบายและทิศ
ทางการดาเนินงานของ
ส.ป.ก. ที่เชื่อมโยงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
3. เทคนิคการบริหารจัดการ
แผนงานงบประมาณ และ
นโยบายที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
เชื่อมโยงสู่การดาเนินงาน
ในระดับพื้นที่
4.กรณีศึกษาโครงการนาร่อง
และวิเคราะห์ให้เห็นช่องว่าง
ในการปฏิบัติงาน โอกาส
อุปสรรค จุดอ่อน
และจุดเเข็ง
5. แนวคิดในการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (smart
officer)
6. คุณธรรมและจริยธรรมที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ราชการ
1. รู้และเข้าใจความหลากหลาย 1. กรอบคิดและแนวทางการ
ในนวัตกรรมด้านการเกษตรใน สร้างสมดุลในการประกอบ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
อาชีพและการดาเนินชีวิตใน
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

เวลา(ชั่วโมง)
15 ชั่วโมง

25 ชั่วโมง
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หน่วย
เรียน

ชื่อหน่วย
พัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วย การส่งเสริมการ
เรียนที่ 3 รวมกลุม่ และ
สร้างความ
เข้มแข็ง

มาตรฐานการเรียนรู้
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
สาระการเรียนรู้
เวลา(ชั่วโมง)
เป้าหมาย)
2. มีความสามารถในการ
2. นวัตกรรมด้านการเกษตร
แนะนาส่งเสริมให้เกษตรกรทา ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเกษตรในที่ดิน ส.ป.ก.
และการเข้าถึงเทคโนโลยีสาร
อย่างเหมาะตามภูมิสังคม
เทศที่เหมาะสม
3. มีความรู้และทักษะในแนว 3. กลยุทธ์การส่งเสริมและ
ปฏิบัติที่ดีสาหรับการส่งเสริม พัฒนาเกษตรกรเชิงพื้นที่
การเกษตรภูมิสังคมในแนว
เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงงาน Project - Based
4. ตระหนักในความสาคัญของ Learning (PBL)
การส่งเสริมการเกษตรที่
4. ศึกษาดูงานการสร้าง
ก่อให้เกิดความสมดุลในการ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ประกอบอาชีพ
เชื่อมโยงการพัฒนาโครงงาน
PBL และศึกษาดูงานการ
สร้างเครือข่ายผลไม้คุณภาพ
เชื่อมโยงการพัฒนาโครงงาน
PBL
1. รู้และเข้าใจในหลักการ/
1. ขั้นตอนการส่งเสริมการ
10 ชั่วโมง
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดตั้งกลุ่มองค์กร รูปแบบ
จัดการกลุ่มเพื่อความเข้มแข็ง ต่างๆ
และยั่งยืน (การมีส่วนร่วม หลัก 2. กลยุทธ์การบริหารจัดการ
ธรรมาภิบาล)
กลุ่มเพื่อความเข้มแข็ง
2. ความสามารถในการส่งเสริม 3. ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
การรวมกลุ่มพึ่งพาตนเองแก่
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
องค์กร
3. มีทักษะด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม/องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
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หน่วย
เรียน

ชื่อหน่วย

หน่วย มีการจัดการโซ่
เรียนที่ 4 อุปทานสู่
เครือข่ายและ
การค้าที่เป็น
ธรรม

หน่วย นวัตกรรมตัว
เรียนที่ 5 แบบธุรกิจเพื่อ
ยกระดับขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน

มาตรฐานการเรียนรู้
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
เป้าหมาย)
มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสู่การ
เป็นเครือข่ายและการค้าที่เป็น
ธรรม

สาระการเรียนรู้

1. การวิเคราะห์สถานการณ์
ของกลุ่มเพื่อมองโอกาสและ
ช่องว่างเชิงธุรกิจ
2. การนาเสนอกรอบคิดและ
กรอบแนวทางการจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจของกลุ่มสู่การ
เป็นเครือข่ายและการค้าที่
เป็นธรรมพร้อมตัวแบบและ
แนวปฏิบัติที่ดี
3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกรณีศึกษา (หรือศึกษา
จากกรณีศกึ ษาต่างๆ)
1. มีกระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
1. โครงสร้างและระบบ
โครงสร้างการตลาดในบริบท
การตลาดในบริบทโลกใหม่
โลกใหม่ และแนวทางการลด
และแนวทางการลดความ
ความเหลื่อมล้าแก่เกษตรกร
เหลื่อมล้าแก่เกษตรกรราย
รายย่อยในการถึงตลาดและ
2. ย่อยในการถึงตลาดและ
สร้างโอกาสการค้าที่เป็นธรรม สร้างโอกาสการค้าที่เป็นธรรม
2. มีความรู้ความเข้าใจใน
3. กรอบคิดและกรอบแนว
กรอบคิดและกรอบแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมตัว
ทางการสร้างนวัตกรรมตัวแบบ แบบธุรกิจเพื่อยกระดับ
ธุรกิจเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการ
ความสามารถในการแข่งขัน
4. แข่งขัน ตามกรอบ
Smiling curve
5. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop
และอื่นๆ
6. ศึกษาดูงาน (หรือศึกษา
จากกรณีศึกษาต่างๆ)

เวลา(ชั่วโมง)
9 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง
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มาตรฐานการเรียนรู้
ชื่อหน่วย
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
เป้าหมาย)
หน่วย การจัดทา
1. ทักษะในการเลือกใช้
เรียนที่ 6 โครงงานและ
เครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์
ทดลองปฏิบัติ
อย่างมีส่วนร่วม
โครงงานฐานวิจัย 2. มีความสามารถในการ
เชิงพื้นที่
จัดการความรู้จากหน่วยการ
เรียนรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นที่
3. มีทักษะในการวิเคราะห์
และเขียนโครงการ (Project
proposal) ที่สะท้อนสมรรถนะ
Smart Officer
4. มีความสามารถในการ
บริหารจัดการโครงการเชิงกล
ยุทธ์ในระดับพื้นที่
รวม
หน่วย
เรียน

สาระการเรียนรู้

เวลา(ชั่วโมง)

1. เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชน 66 ชั่วโมง
/ผู้เรียนจัดทา
อย่างมีส่วนร่วม
เสนอโครงการ
2. หลักการ แนวคิดการ
2 สัปดาห์และ
บริหารจัดการโครงการ
ดาเนินโครงการ
3. การเขียนโครงการเชิงพื้นที่ ตามระยะเวลาที่
ระบุไว้ใน
4. แนวคิดการประเมินผล
โครงการ
โครงการ

137 ชั่วโมง

รายละเอียดของหน่วยการเรียน
หน่วยเรียนที่ 1
1. ชื่อหน่วย การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ ส.ป.ก. (Smart officer)
2. มาตรฐานการเรียนรู้
1) ความรู้ ความเข้าใจทิศทางการดาเนินงานนโยบายการเกษตรภาครัฐที่เชื่อมโยงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
2) ตระหนักในสถานการณ์งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการขับเคลื่อนภารกิจสู่การ
บรรลุเป้าหมายของ ส.ป.ก.
3) ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรมและรักในความเป็นข้าราชการ ส.ป.ก.
3. สาระการเรียนรู้
1) หลักการ แนวคิดและพัฒนาการงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2) แนวนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของ ส.ป.ก. ที่เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม

36

3) เทคนิคการบริหารจัดการแผนงาน งบประมาณ และนโยบายที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชื่อมโยงสู่การ
ดาเนินงาน ในระดับพื้นที่
4) กรณีศึกษาโครงการนาร่องและวิเคราะห์ให้เห็นช่องว่างในการปฏิบัติงาน โอกาส อุปสรรค
จุดอ่อนและจุดเเข็ง
5) แนวคิดในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (smart officer)
6) คุณธรรมและจริยธรรมที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1) วิทยากรนาเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุ่งไปสู่การสร้างสมดุลเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ (3 ชม.)
2) วิทยากรนาเสนอ หลักการ แนวคิดการพัฒนางานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตาม พรบ.
และเชื่อมโยงประสบการณ์ของวิทยากร (3 ชม.)
3) วิทยากรเลือกกรณีศึกษาประสบการณ์จากบริหารจัดการโครงการนาร่องและวิเคราะห์ให้
เห็นช่องว่างในการปฏิบัติงาน โอกาส อุปสรรค จุดเเข็ง จุดอ่อนและให้ผู้เรียนสะท้อน
ความสาเร็จ (6 ชม.)
4) ให้ผู้เรียนอภิปรายและสรุปบทเรียนสาหรับแนวทางการยกระดับสมรรถนะตนเองในงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ (3 ชม.)
5. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
1) ผู้เรียนมีกระบวนทัศน์ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) ผู้เรียนเกิดจิตสานึกและตระหนักในความสาคัญและมีความต้องการในการพัฒนาตนเองก้าว
สู่การเป็น Smart officer
3) มีความเข้าใจในภารกิจและสถานการณ์งานปฏิรูปที่ดินที่ต้องเผชิญและกรอบกฎหมายที่
ต้องปฏิบัติ
4) เกิดทักษะการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในภารกิจของ Smart officer ส.ป.ก.
6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์
หน่วยเรียนที่ 2
1. ชื่อหน่วย การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. มาตรฐานการเรียนรู้
1) รู้และเข้าใจความหลากหลายในนวัตกรรมด้านการเกษตรในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
2) มีความสามารถในการแนะนาส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรในที่ดิน ส.ป.ก. อย่างเหมาะ
ตามภูมิสังคม
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3) มีความรู้และทักษะในแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการส่งเสริมการเกษตรภูมิสังคมในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
4) ตระหนักในความสาคัญของการส่งเสริมการเกษตรที่ก่อให้เกิดความสมดุลในการประกอบ
อาชีพ
3. สาระการเรียนรู้
1) กรอบคิดและแนวทางการสร้างสมดุลในการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตในแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) นวัตกรรมด้านการเกษตรในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารเทศที่
เหมาะสม
3) กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเชิงพื้นที่เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาโครงงาน
Project- Based Learning (PBL)
4) ศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงงาน PBL และศึกษา
ดูงานการสร้างเครือข่ายผลไม้คุณภาพเชื่อมโยงการพัฒนาโครงงาน PBL
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1) วิทยากรนาเสนอกรอบคิดและแนวทางการสร้างสมดุลในการประกอบอาชีพและการดาเนิน
ชีวิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ( 1 ชม.)
2) วิทยากรนาเสนอนวัตกรรมด้านการเกษตรในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารเทศที่เหมาะสม ( 3 ชม.)
3) วิทยากรนาเสนอกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเชิงพื้นที่เชื่อมโยงแนวทางการ
พัฒนาโครงงาน Project- Based Learning (PBL) ( 3 ชม.)
4) ศึกษาดูงานการเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงงาน PBLและศึกษาดูงานการสร้าง
เครือข่ายผลไม้คุณภาพเชื่อมโยงการพัฒนาโครงงาน PBL ( 12 ชม.)
5) สรุปบทเรียนสาหรับแนวทางการส่งเสริมประกอบอาชีพที่เหมาะกับภูมิสังคมในแนวทางที่
ยั่งยืน ( 6 ชม.)
5. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
1) มีความรู้และเข้าใจในนวัตกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางที่ยั่งยืน
2) มีความรู้และทักษะในการแนะนาและส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน
3) มีความสามารถในการทาหน้าที่ส่งเสริมให้คาแนะนาในการทาการเกษตรในที่ดิน ส.ป.ก.
อย่างเหมาะสมตามภูมิสังคม
6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์
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หน่วยเรียนที่ 3
1. ชื่อหน่วย การส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง
2. มาตรฐานการเรียนรู้
1) รู้และเข้าใจในหลักการ/ แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน (การมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล)
2) ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มพึ่งพาตนเองแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3) มีทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
3. สาระการเรียนรู้
1) ขั้นตอนการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มองค์กร รูปแบบต่างๆ
2) กลยุทธ์การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อความเข้มแข็ง
3) แบบและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1) วิทยากรนาเสนอหลักการ แนวคิดการส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้ง ( 1 ชม.)
2) นาเสนอแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสาหรับตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การส่งเสริมการ รวมกลุ่ม ( 6 ชม.)
3) เวทีเสวนาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรณีศึกษากลุ่ม/สถาบันที่ประสบ
ความสาเร็จและล้มเหลว ( 3 ชม.)
5. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
1) ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจรูปแบบต่างๆของการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ ธุรกิจฐานสังคม ฯลฯ) สามารถประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
การจัดตั้งกลุ่มอย่างเหมาะสม
2) มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหน้าที่การบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์
หน่วยเรียนที่ 4
1. ชื่อหน่วย การจัดการโซ่อุปทานสู่เครือข่ายและการค้าที่เป็นธรรม
2. มาตรฐานการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสู่การเป็นเครือข่ายและการค้าที่เป็นธรรม
3. สาระการเรียนรู้
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มเพื่อมองโอกาสและช่องว่างเชิงธุรกิจ
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2) การนาเสนอกรอบคิดและกรอบแนวทางการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจของกลุ่มสู่การเป็น
เครือข่ายและการค้าที่เป็นธรรมพร้อมตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
3) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีศึกษา (หรือศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ)
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1) วิทยากรนาการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจของกลุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสและช่องว่างในการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่ม (3 ชม.)
2) วิทยากรนาเสนอกรอบคิดและกรอบแนวทางการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจของกลุ่มสู่การ
เป็นเครือข่ายและการค้าที่เป็นธรรมพร้อมตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (3 ชม.)
3) วิทยากรเลือกกรณีศึกษากลุ่มต้นแบบที่มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ประสบความสาเร็จ
พร้อมสรุปบทเรียนสาหรับการส่งเสริมให้มีการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจแก่กลุ่ม (3 ชม.)
5. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
1) ผู้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจในแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานและการค้าที่เป็นธรรม
2) ผู้เรียนมีสามารถส่งเสริมและให้คาแนะนากลุ่มในด้านการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ
6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์
หน่วยเรียนที่ 5
1. ชื่อหน่วย นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. มาตรฐานการเรียนรู้
1) มีกระบวนทัศน์เกี่ยวกับโครงสร้างการตลาดในบริบทโลกใหม่ และแนวทางการลดความ
เหลื่อมล้าแก่เกษตรกรรายย่อยในการถึงตลาดและสร้างโอกาสการค้าที่เป็นธรรม
2) มีความรู้ความเข้าใจในกรอบคิดและกรอบแนวทางการสร้างนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
3. สาระการเรียนรู้
1) โครงสร้างและระบบการตลาดในบริบทโลกใหม่และแนวทางการลดความเหลื่อมล้าแก่
เกษตรกรรายย่อยในการถึงตลาดและสร้างโอกาสการค้าที่เป็นธรรม
2) กรอบคิดและกรอบแนวทางการสร้างนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน ตามกรอบ Smiling curve
3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop และอื่นๆ
4) ศึกษาดูงาน (หรือศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ)
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4. กิจกรรมการเรียนรู้
1) วิทยากรนาเสนอโครงสร้างและระบบการตลาดในบริบทโลกใหม่และแนวทางการลดความ
เหลื่อมล้าแก่เกษตรกรรายย่อยในการถึงตลาดและสร้างโอกาสการค้าที่เป็นธรรม (3 ชม.)
2) วิทยากรนาเสนอกรอบคิดและกรอบแนวทางการสร้างนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อยกระดับ
3) ความสามารถในการแข่งขัน ตามกรอบ Smiling curve (3 ชม.)
4) วิทยากรนาเสนอกรณีศึกษาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop และอื่นๆ (3 ชม.)
5) อภิปรายและสรุปบทเรียนแนวทางการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อ
สร้างความสามารถ (3 ชม.)
5. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
ผู้เรียนได้ปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับโครงสร้างการตลาดในบริบทโลกใหม่ และแนวทางลด
ความเหลื่อมล้าแก่เกษตรกรรายย่อยในการถึงตลาดและสร้างโอกาสการค้าที่เป็นธรรม
6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์
หน่วยเรียนที่ 6
1. ชื่อหน่วย การจัดทาโครงงานและทดลองปฏิบัติโครงงานฐานวิจัยเชิงพื้นที่
2. มาตรฐานการเรียนรู้
1) ทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีส่วนร่วม
2) มีความสามารถในการจัดการความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
3) มีทักษะในการวิเคราะห์และเขียนโครงการ ที่สะท้อนสมรรถนะ Smart Officer
4) มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ในระดับพื้นที่
3. สาระการเรียนรู้
1) เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
2) หลักการ แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ
3) การเขียนโครงการเชิงพื้นที่
4) แนวคิดการประเมินผลโครงการ
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1) วิทยากรและผู้เรียนถอดบทเรียนความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5 อย่างมีส่วน (3 ชม)
2) วิทยากรนาเสนอและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีส่วนร่วม (6 ชม)
3) ผู้เรียนสะท้อน ประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมาอย่างมีส่วนร่วม
(3 ชม)
4) วิทยากรนาเสนอหลักการ แนวคิดการบริหารจัดการโครงการและการเขียนโครงการ (3 ชม)

41

5) ผู้เรียนสะท้อนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบดุลจากการดาเนินงานโครงงานที่
ผ่านมา (6 ชม)
6) วิทยากรมอบหมายผู้เรียนจัดทาข้อเสนอโครงการเชิงพื้นที่ (2 สัปดาห์)
7) ผู้เรียนนาเสนอข้อเสนอโครงการผ่านผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ (12 ชม)
8) ผู้เรียนดาเนินการโครงงานในพื้นที่ (ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในโครงการ)
9) วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒินิเทศติดตามสนับสนุนผู้เรียน
10) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการดาเนินงานโครงงานของผู้เรียนโดยมีวิทยากร
และผู้ทรงคุณวุฒิดาเนินการ (9 ชม)
11) ถอดบทเรียนและประเมินผลการดาเนินโครงงานตามเป้าหมายของโครงการ (18 ชม)
12) วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เรียนประเมินสมรรถนะ Smart officer อย่างมีส่วนร่วม (6 ชม)
5. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
1) มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีส่วนร่วม
2) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาไปใช้ในภารกิจ
3) มีทักษะในการวิเคราะห์และเขียนโครงการ (Project proposal)
4) มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการสู่ความสาเร็จ
6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินการบูรณาการเรียนรู้ทุกหน่วยในการเขียนแผนงานโครงการที่นาเสนอและการมี
ส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียน
ตารางที่ 3.2 สถานที่ศึกษาดูงาน
หน่วย
หัวข้อศึกษาดูงาน
1. การเตรียมความ การจัดการที่ดิน
พร้อมสู่การเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
ของ ส.ป.ก.
(Smart officer) ความร่วมมือ

รายการสถานที่ ศึกษาดูงานที่แนะนา
- นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอวังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
- นิคมเศรษฐกิจอาเภอคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่
เกษตรกรในแนว
ทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน

- นิคมเศรษฐกิจอาเภอคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นิคมการเกษตรข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ตาบล
สิงหนาท อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา

นวัตกรรมการเกษตรในที่ดิน
ขนาดเล็ก

- สจล.ชุมพร
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หน่วย

หัวข้อศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการที่ดินขนาด
ใหญ่

รายการสถานที่ ศึกษาดูงานที่แนะนา
ตาบลคู้สลอด อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ
อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (กลุ่มทายาท
เกษตรกร)
- ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ
อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
- สหกรณ์การเกษตรคิชฌกูฏ จากัด จังหวัด
จันทบุรี
- สหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด จังหวัดจันทบุรี
- สหกรณ์การเกษตรปราสาท จากัด จังหวัด
สุรินทร์
- สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด จังหวัด
นครราชสีมา
- ศูนย์การเรียนรู้ข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร
- สหกรณ์โคนม จังหวัดนครปฐม

3. การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็ง

การบริการจัดการสหกรณ์
ต้นแบบ
การบริหารจัดการกลุ่ม/
สหกรณ์ต้นแบบ

4. การจัดการโซ่
อุปทานสู่เครือข่าย
และการค้าที่เป็น
ธรรม

การจัดการโซ่อุปทานและ
การค้าที่เป็นธรรม

5. นวัตกรรมตัว
แบบธุรกิจเพื่อ
ยกระดับขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน

ต้นแบบนวัตกรรมธุรกิจ
ภาคเอกชน

6. การจัดทา
โครงงานและ
ทดลองปฏิบัติ
โครงงานฐานวิจัย
เชิงพื้นที่

การบริหารจัดการงาน
ส.ป.ก.จังหวัด 13 จังหวัด ประกอบด้วย
โครงการเชิงพื้นที่ โดย Smart - อุทัยธานี
officer
- พระนครศรีอยุธยา
- ราชบุรี
- ลพบุรี

การจัดการโซ่อุปทานและ
- บริษัทจากัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง สาขา
การค้าที่เป็นธรรม ภาคเอกชน ศรีสะเกษ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
- Farmer Shop มก.
- ตลาดสุขใจ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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หน่วย

หัวข้อศึกษาดูงาน
-

รายการสถานที่ ศึกษาดูงานที่แนะนา
ขอนแก่น
นครราชสีมา
มหาสารคาม
สกลนคร
อุดรธานี
หนองคาย
ตรัง
นครศรีธรรมราช
พัทลุง

ตารางที่ 3.3 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรของ Smart Officer และผลการดาเนินงาน
ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
1. น.ส.ศิริพร อภิเดช
ส.ป.ก.อุทัยธานี

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา ปี 2558
กระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิตการ - เกษตรกรมีอาชีพการปลูก
ปลูกมันสาปะหลัง
มันสาปะหลังตามวิถี
วัตถุประสงค์
ดังเดิม ซึ่งปัญหาคือมี
- องค์ความรู้เกี่ยวกับดินและการ
ต้นทุนสูง มีการใช้ปุ๋ยเคมี
วิเคราะห์ดิน
มาก แก้ปัญหาโดยการ
- องค์ความรู้ด้านการจัดการแปลง เชิญเจ้าหน้าที่จาก
มันสาปะหลัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
- ชุดตรวจสอบค่า NPK ในดิน
เกษตรอุทัยธานีให้ความรู้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เรื่องการปลูกมัน
- เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนา
สาปะหลังให้ถูกวิธีตาม
ความรู้ทไี่ ด้รับไปปรับใช้ในแปลง
หลักวิชาการ เรื่องการ
ที่ดิน ของตนเอง
ขยายผลผลิต
- เชิญเจ้าหน้าที่จากสถานี
พัฒนาที่ดินอุทัยธานีให้
ความรู้ โครงสร้างดินที่
เหมาะสมกับการปลูกมัน
สาปะหลัง การตรวจ
รายละเอียดโครงการ

สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ปี 2559
- จะทาผลผลิตมันสาปะหลัง
มันเส้นให้มีคุณภาพและยัง
ไม่ได้คิดจะดาเนินการ
ต่อในระยะต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ที่ผ่านมา ปี 2558
ปี 2559
วิเคราะห์ดินในแปลงของ
ตัวเองว่ามีแร่ธาตุมากน้อย
เพียงไรต้องเติมเต็มแร่ธาตุ
ชนิดใด ซึ่งความรู้จากการ
วิเคราะห์ดิน ทาให้ลด
ต้นทุนเรื่องปุย๋ ค่าแรง
และดูแลเรื่องกาจัดวัชพืช
ในแปลง
2. น.ส.ลลิตา พานิชกรกุล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
- การดาเนินงานที่ผ่านมา - จัดทาแผนการผลิตและ
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ผลิตข้าวเชิงธุรกิจแบบครบวงจร
เป็นการผลิตข้าวครบวงจร การศึกษาดูงานในเรื่องของ
วัตถุประสงค์
พัฒนาถึง มาตรฐาน GAP ระบบ Farmer Shop
- การบริหารจัดการโซ่อุปทานเชิง
ในส่วนที่ทามาในพื้นที่นี้
กระบวนการและขัน้ ตอน
ธุรกิจแบบครบวงจร
เป็นโครงการสร้างและ
ต่างๆ เช่น การจัดเรียงสินค้า
- การเตรียมการจัดตั้ง
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่
การหมุนเวียนสินค้า การ
ร้าน Farmer Shop
เริ่มเข้ามาในปี 2554 เป็น จัดการวางแผนการจัดการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หลักสูตรการพัฒนา
ร้านที่ดี การบริหารงาน
- เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน
ภายในร้าน ที่
ระบบการผลิตข้าวเชิงธุรกิจแบบ พัฒนาต่อเนื่องถึง การได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครบวงจรและสามารถบริหาร
ให้ความรู้ ทักษะ จนเกิด
เพื่อนามาปรับใช้กับกลุ่มข้าว
จัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ผลิตภัณฑ์ได้ข้าวพันธุ์และ สิงหนาท
ข้าวครบวงจร และเรียนรู้การ
ข้าวบริโภค
- การสร้างเครือข่ายในชุมชน
ปรับแผนเชิงธุรกิจได้
- ทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ไป
นอกชุมชน พร้อมทั้ง
- เกษตรกรสามารถยกระดับการ
เปิดเวทีพูดคุยร่วมกันใน
แลกเปลี่ยนสินค้ากับ Smart
คิดวิเคราะห์และเป็นต้นแบบ
เรื่องของการเตรียมความ
officer 13 จังหวัดตลอดจน
การจัดการผลิตข้าวเชิงธุรกิจ
พร้อม โดยมีการวิเคราะห์ ขยายผลสู่พื้นที่ 71 จังหวัด
แบบครบวงจร และการผลิตข้าว ชุมชน พื้นที่ บริบท
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เพื่อบริโภคตามมาตรฐาน GAP
ทรัพยากรในท้องถิ่น
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว,ผัก
เกษตรกร
ความต้องการของ
- เกิดต้นแบบกลุ่มเกษตรกรที่
เกษตรกร ปัญหาอุปสรรค
เข้มแข็ง ด้านการบริหารจัดการ
ทุนความรู้ที่มีอยู่ มีการให้
ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

รายละเอียดโครงการ
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ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

รายละเอียดโครงการ
ที่ดินขนาดเล็กและการพัฒนา
ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพและ
เหมาะสมกับพื้นที่

3. นายปรเดช พุธจันทร์
ส.ป.ก.ราชบุรี

โครงการศึกษาการปลูกดีปลีใน
แปลงมะม่วงเพื่อการป้องกันโรค
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการปลูกดีปลี
เพื่อการป้องกันโรคเน่าในของ
ต้นมะม่วง
- เพื่อศึกษาการลดต้นทุนโดยใช้
ปุ๋ยหมักจากมูลสุกรแทนการใช้
ปุ๋ยเคมี
- เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกรและขยาย
ผลสู่เกษตรกรรายอื่น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูก
ดีปลี เพื่อป้องกันโรค
- เกษตรกรสามารถนาเอาความรู้
จากการทาปุ๋ยหมักมูลสุกรไป
ใช้ได้จริง
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
เดิม

ผลการดาเนินงาน
สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ที่ผ่านมา ปี 2558
ปี 2559
ความรู้เพิ่มเติมเข้าไปและ
มีการแลกเปลี่ยนระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับเกษตรกร
จัดทาแผนการดาเนินงาน
Farmer Shop ในระยะ
ต่อไป
- เพิ่มปริมาณการปลูกให้ ยังไม่ได้คิดจะดาเนินการต่อใน
มาก ขึ้น และต่อรองราคา ระยะต่อไป
- ศึกษาดูงานเรื่องการปลูก
และการตอนกิ่ง การแปร
รูปผลผลิต
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ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
4. น.ส.นิรชร พรัดภู่
ส.ป.ก.ลพบุรี

ผลการดาเนินงาน
สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ที่ผ่านมา ปี 2558
ปี 2559
โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูก
- อบรมเรื่อง GAP เรื่อง
- จะส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน
หน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยเพื่อเข้าสู่
หน่อไม้ฝรั่ง
ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต
กระบวนการรับรองมาตรฐาน
- ยื่นแบบคาร้องขอ GAP ที่ หน่อไม้ฝรั่ง GAP เพื่อลด
สินค้าเกษตรระบบ GAP
ศูนย์ตรวจสอบและรับรอง การใช้ปุ๋ยเคมี โดยเข้าไป
วัตถุประสงค์
มาตรฐานสินค้าเกษตรใน
อบรมที่ศนู ย์ปฏิบัติการ
- เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของ เขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.)
โครงการสร้างและพัฒนา
เกษตรกรในการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
เกษตรกรรุ่นใหม่และยัง
ได้คุณภาพตามการรับรอง
ไม่ได้คิดจะดาเนินการต่อใน
มาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
ระยะต่อไป
- ลดต้นทุนการผลิตที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกาจัด
ศัตรูพืช
- สินค้าเกษตรมีการพัฒนา
คุณภาพที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ผลิต และผู้บริโภค
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
พัฒนาสามารถผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้า
เกษตรที่ได้รับการยอมรับด้าน
ความปลอดภัย
- มีทักษะ องค์ความรู้ มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น ประกอบอาชีพได้อย่าง
มั่นคง มี
- แหล่งเรียนรู้ขยายผลด้านการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสินค้าที่ดี
รายละเอียดโครงการ
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ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
5.นายกชพร กลิ่นบุญมา
ส.ป.ก.นครราชสีมา

ผลการดาเนินงาน
สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ที่ผ่านมา ปี 2558
ปี 2559
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
- ดาเนินการวางโครงสร้าง - ทาแผนงานที่วางไว้ในการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บทบาทหน้าที่เกษตรกร
สร้างมั่งคงในอาชีพ ไตรภาคี
วัตถุประสงค์
แล้ว มีการทากิจกรรม
สร้างความสุข สันติสุข ซึ่ง
- สร้างความเข้มแข็งและให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และอบรม
การทาโครงการในปีแรกๆ
การบริหารจัดการ วิสาหกิจ
เรียบร้อยแล้ว
เป็นการปูพื้นมากกว่าเพื่อ
ชุมชนฯ
- ทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ไปเปิด ต้องการให้วิสาหกิจชุมชน
- เพิ่มช่องทางการตลาดให้
เวทีพูดคุยกับเกษตรกร
มองในภาพใหญ่ โดยเราไม่
เกษตรกร
มี 2 จุดประสงค์หลัก คือ
สามารถจะดาเนินงานไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อดูการทางานของ
พร้อมกันทั้ง 11 กลุ่มได้ จึง
- วิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง
เกษตรกรว่าทาอะไรอยู่
เลือกเฉพาะกลุ่มที่มี
พร้อมที่จะนาพาให้สมาชิกมี
และไปชี้แนะแนวทางให้
ประสิทธิภาพและขับเคลื่อน
รายได้เพิ่มขึ้น พร้อมกับการ
เกษตรกรมองเห็นภาพการ ได้รวดเร็วและเป็นจุดเด่น
กินดี อยู่ดี แบบพอเพียงอย่าง
ดาเนินงานในรอบด้าน
ของวังน้าเขียว คือ เรื่องผัก
ยั่งยืน
2) ให้กาหนดแผนการ
และเมล็ดพันธุ์สลัดที่จะ
ดาเนินงานร่วมกัน ในการ
ดาเนินการต่อไปตามแผนที่
ขับเคลื่อนต่อไป
วางไว้
รายละเอียดโครงการ

6.นายวิสุทธิ์ศักดิ์ สาโรงแสง กระบวนการพัฒนาเกษตรกรแบบ - ให้เกษตรกรได้เรียนรู้
- การค้าชุมชน มองในตลาด
ส.ป.ก.มหาสารคาม
เกษตรผสมผสานในบ่อพลาสติก
ตั้งแต่เริ่มจากการทาสิ่งที่
แค่ในหมู่บ้าน ยังไม่ขยายผล
วัตถุประสงค์
เล็กๆก่อน ให้ความรู้เรื่อง
ไปสู่ Farmer Shop
- เพื่อให้เกษตรกรมีแปลงทา
ข้าว
การเกษตรแบบผสมผสานได้
- มีการทาแบบสอบถาม
ตลอดทั้งปี
- ได้เกิดการทางานร่วมกัน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลด
ทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
รายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก และพร้อมจะขับเคลื่อนไป
การทาเกษตรในบ่อพลาสติก
ด้วยกัน
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เกษตรกรในรูปแบบนักวิจัยไท
บ้าน
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ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

รายละเอียดโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา ปี 2558

สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ปี 2559

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกิดการร่วมมือร่วมใจ
- รู้จักช่องทางสร้างอาชีพ มีตลาด
รองรับผลผลิตของเกษตรกร
- มีรายได้จากแปลง ลดรายจ่าย
- เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพและสามารถทานา
ได้ตลอดปี
7. น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด โครงการการยกระดับการผลิตและ - สร้างกระบวนการกลุ่มโดย - อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
ส.ป.ก.สกลนคร
คุณภาพผลผลิตข้าวปลอดสารเคมี ใช้ข่าว GAP เป็นเครื่องมือ เช่น ข้าวแดง ข้าวเหลือง
วัตถุประสงค์
สิ่งที่ดาเนินการไป การให้
ทอง ข้าวเหนี่ยวดา ข้าวรั้ว
- เพื่อศึกษาระบบการผลิตข้าว
ความรูเ้ รื่องข้าว GAP การ แตก
ปลอดสารเคมี ที่เหมาะกับสภาพ ลดต้นทุนทาปุ๋ยใช้เอง การ - ศึกษาระบบการรับรองแบบ
พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร จัดทาบัญชีฟาร์ม บัญชี
มีส่วนร่วม เกษตรอินทรีย์
- เพื่อศึกษาการจัดการการผลิต
ครัวเรือน การยื่นแบบ
และการตลาดข้าว
ขอรับรองมาตรฐานการ
- เพื่อยกระดับการผลิตให้เข้าสู่
ผลิตที่กรมการข้าว
ระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน - ผลจากการดาเนินงาน
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่ม เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
เกษตรกรและขยายเครือข่าย
และจดวิสาหกิจชุมชนได้
เกษตรปลอดสารเคมี
ทาเรื่องการทาข้าว GAP
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
และลดต้นทุนการใช้
- เกษตรกรผลิตข้าวที่ได้รับรอง
ปุ๋ยเคมี ผลผลิตประสบ
มาตรฐานการปฏิบัติตาม
ปัญหาผลผลิตตกต่า แก้ไข
แนวทางการเกษตรกรที่
โดยการทาแปรรูป หา
เหมาะสม GAP
ตลาด กระจายสินค้าไป
- การผลิตปุ๋ยเบญจคุณ ทั้งแบบ
ตามเครือข่าย
ก้อน / น้า
- จัดการผลผลิต และ Packaging
- การเชื่อมโยงกับตลาดภายนอก
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ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
8. นายนิกร ไพริน
ส.ป.ก.ตรัง

ผลการดาเนินงาน
สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ที่ผ่านมา ปี 2558
ปี 2559
โครงการศึกษากระบวนการสร้าง - สหกรณ์จัดหวัดช่วยจัดตั้ง - พื้นที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ
ทางเลือกในการทาเกษตรแบบ
กลุ่ม โดยมีเกษตรกรที่ให้
ต้องมีการสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้
ผสมผสานโดยการเลี้ยงหมูหลุม
ความสนใจ จานวน 20
ถูกต้อง จะดาเนินการต่อไป
เป็นอาชีพเสริมร่วมกับการปลูก
ราย
- ขี้หมู ทาบรรจุกระสอบขาย
ยางพาราและปาล์มน้ามัน
- การตลาดมีการนาผลผลิต กระสอบละ 50 บาท แต่จะ
วัตถุประสงค์
เข้าไปขายในเมือง และมี
ยกมูลค่าสินค้าให้มีคุณภาพ
- สร้างทางเลือกในการประกอบ
การจาหน่ายทุกวันจันทร์
มากขึ้น โดยจะเติมเชื่อจุลลิ
อาชีพให้แก่เกษตรกรแทนการ
ถึงศุกร์ ขายในลักษณะ
นทรีย์เข้าไป
ทาการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
ชาแหละ การตอบรับ
- เกิดร้านหมูยา่ งเมืองตรังสัก
เป็นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับ ลูกค้าเป็นอย่างดี
หนึ่งร้านที่มาจากกลุ่ม
การปลูกยางพารา และปาล์ม
เกษตรกร
น้ามัน
- เป็นการพัฒนาอาชีพการเลี้ยง
หมูไปสู่รูปแบบการเลี้ยงที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อหมูที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ได้คู่มือรูปแบบวิธีการเลี้ยงหมู
หลุมผสมผสานในสวนยางพารา
และสวนปาล์มน้ามัน
- เกษตรกรมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- ได้ปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในสวน
ยางพารา สวนปาล์มน้ามัน เป็น
การลดค้นทุนการผลิต และเป็น
การทาเกษตรในแนวทางที่ยั่งยืน
รายละเอียดโครงการ
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ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
9.นางวิภา สุขเอก
ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช

ผลการดาเนินงาน
สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ที่ผ่านมา ปี 2558
ปี 2559
โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่า
- เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืช ยังไม่ได้คิดจะดาเนินการต่อ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ของกลุ่ม
เชิงเดี่ยว เช่น ยางพารา
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า
ปาล์มน้ามัน ยางราคา
สามัคคี
ตกต่าจึงหันมาโค่นยาง
วัตถุประสงค์
และปลูกข้าวไร่แทน
- เพื่อศึกษาปัญหาและแนว
เมื่อก่อนปลูกแค่บริโภคใน
ทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว ครัวเรือน ปัจจุบันมีการ
ไร่สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกมากขึ้น จึงทาให้เกิด
- เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ปัญหาการจาหน่าย ส่วน
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว หนึ่งทาเป็นข้าวพันธุ์ โดย
ไร่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์วิจัยข้าวช่วยให้เป็น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวของ
- สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด ส่วนสองข้าวสาร
ได้แนวทางการเพิ่มมูลค่า
เป็นข้าวกล้อง/ข้าวซ้อม
ผลิตภัณฑ์สินค้าจากข้าวไร่ที่มี
มือ
รูปแบบและเอกลักษณ์เป็นของ - การตลาดขายเมล็ดพันธุ์
กลุ่ม
ให้กับ สกย. พื้นที่จังหวัด
- สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ใกล้เคียง และเกษตรกรใน
สามารถนาความรู้ด้านการแปร
พื้นที่
รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไร่ - เพิ่มมูลค่าสินค้า จึงได้เชิญ
มาประยุกต์และพัฒนา
อาจารย์จากเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ราชมงคลศรีวิชัย ช่วยคิด
ชุมชนได้
และให้เกษตรกรแสดง
ความคิดเห็นรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ได้โลโก้ออกมา
ตอนแรกเป็นการทาโลโก้
แค่กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเดียว
ตอนนี้ขยายผลทั้งตาบล
และมีการจาหน่ายผลผลิต
ที่ตลาดสีเขียว
รายละเอียดโครงการ
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ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
10. นางรัชดา เพชรรัตน์
ส.ป.ก.พัทลุง

11.นางณัฐโสภิณ
ตรีสุวรรณวัฒน์
ส.ป.ก.ขอนแก่น

ผลการดาเนินงาน
สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ที่ผ่านมา ปี 2558
ปี 2559
โครงการศึกษากระบวนการจัดการ - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ - นาความรู้จากศูนย์ต้นแบบ
แปลงสละทดแทนการปลูกยา
ของพื้นที่ทาเกษตรแบบ
รูปแบบของสหกรณ์ การ
พาราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ผสมผสาน โดยมีการปลูก จัดการปัญหาอุปสรรคของ
ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
พืชระยะสั้น เช่น มะละกอ สหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้กับ
วัตถุประสงค์
กล้วย ก่อนที่สละจะให้
เครือข่ายประมาณ 10 ราย
- เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ
ผลผลิต
- การศึกษากระบวนการตาม
แปลงสละแบบผสมผสาน
- การดาเนินการศึกษาถึง
แนวคิดสหกรณ์ มาจัด
ทดแทนพื้นที่ปลูกยางพารา
กระบวนการส่งเสริม
กระบวนการกลุ่มและการ
- เพื่อศึกษาการจัดการแปลง
แนวคิดสหกรณ์ เพื่อ
ผลิต
เกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชแบบ ผลผลิตของเกษตร และ - ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ผสมผสานและมีการลดต้นทุน
เครือข่ายศูนย์ต้นแบบ
เรียนรู้ที่ สจล.ชุมพรโมเดล
ผลผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
การจัดการที่ดินขนาดเล็ก
ร่วมกับปุ๋ยเคมี
Farmer Shop Farmer
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
market คิชฌกูฏโมเดล
- เกิดแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการ
การจัดการผลไม้ที่จันทบุรี
แปลงสละทดแทนการปลูก
สามพรานโมเดล การจัดการ
ยางพาราในเขตปฏิรูปที่ดิน
เชิงธุรกิจ การเชื่อมเครือข่าย
จังหวัดพัทลุง
เกษตรกร
- ได้ชุดความรู้ด้านการจัดการ
- การจัดการรูปแบบการผลิต
แปลงสละทดแทนการปลูก
ผลผลิตของเกษตรกรเอง
ยางพาราในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ ให้ได้รูปแบบและ
จังหวัดพัทลุง
แนวทางในการจัดการกิการ
- เกษตรกรชาวสวนยางพารา
ของตนเอง
สามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์
ที่ดินและมีรายได้เพิ่มขึ้น
กระบวนการจัดการการผลิตและ - พื้นที่แปลงสาธิต 10 ไร่
- การวางแผนการผลิต พืชที่
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
- เกิดรายได้
หลากหลาย และให้มีความ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- มีผลผลิตอีกประมาณ
ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
50% ที่ยังไม่ออกสู่ตลาด - มีการพัฒนาคุณภาพของ
- เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
สินค้าเกษตร GAP และ
รายละเอียดโครงการ

52

ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

12. นายพิษณุ สารี
ส.ป.ก.หนองคาย

รายละเอียดโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา ปี 2558

ในกระบวนการจัดการผลิต และ
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
ได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การวางแผนการผลิต พืชที่
หลากหลาย และให้มีความ
ต่อเนื่องมีการพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าเกษตร GAP และ อินทรีย์
- สร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทาง
การตลาดพัฒนาร้านค้าของกลุ่ม
ให้เป็นที่น่าสนใจ
- การบริหารจัดการกลุ่ม
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ - จัดการฝึกอบรมแก่
เกษตรกรในการศึกษาความ
เกษตรกรที่เข้าร่วม
เหมาะสมการปลูกข้าวเหนียวนา
โครงการ จานวน 30 ราย
น้าฝน 4 สายพันธุ์ในเขตปฏิรูป
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ที่ดินจังหวัดหนองคาย
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
วัตถุประสงค์
โครงการ
- เพื่อให้เกษตรกรได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการปลูกข้าวเหนียว
นาน้าฝน ๔ สายพันธุ์ และ
สามารถนาไปใช้เพื่อลดต้นทุน
- เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตใน
การปลูกข้าวเหนียว เพื่อลด
ต้นทุน และเพิ่มผลผลิตการปลูก
ข้าวเหนียวนาน้าฝน ๔ สายพันธุ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกิดต้นแบบในการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมเกษตรกรที่ตรงกับ

สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ปี 2559
อินทรีย์
- สร้างเครือข่ายและเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
- พัฒนาร้านค้าของกลุ่ม ให้
เป็นที่น่าสนใจ
- การบริหารจัดการกลุ่ม

ดาเนิ น โครงการต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เวลา ๓ ปี เพื่อให้ ได้ข้อมูลใน
การปลู กข้าวเหนียวนาน้าฝน
๔ สายพันธุ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดหนองคาย
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ชื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

รายละเอียดโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา ปี 2558

ความต้องของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการอย่างแท้จริง
- เกิดการพัฒนาศักยภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
13. น.ส.วนารัตน์ คากล่อมใจ กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์โดย - การอบรมการทาปุ๋ย
ส.ป.ก.อุดรธานี
ระบบชุมชนรับรอง
อินทรีย์ เพื่อลดต้นทุน
วัตถุประสงค์
การผลิต ทาปุ๋ยเบญจคุณ
- ความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์
ปุย๋ หมักฟาง และน้าหมัก
โดยระบบชุมชนรับรอง
ผลไม้
- ให้ผลผลิตมีราคาสูง เพื่อแก้ไข
- การศึกษาดูงาน
ปัญหาหนี้สิน
ด้านการเกษตร
- การลดต้นทุนการผลิต
- การทาปุ๋ยอินทรีย์ น้าหมักเพื่อ
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหาร
จัดการผลผลิต
- ผลผลิตของเกษตรกรมีมาตรฐาน
- เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ
ผลิต

สิ่งที่จะดาเนินต่อ
ปี 2559

ยังไม่ได้คิดจะดาเนินการต่อ

3.2 การติดตามประเมินผลและการสร้างเครือข่าย Smart Officers
การด าเนิ น การพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงในการส่ ง เสริ ม
เกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer) ที่คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมานี้ในหน่วย
การเรียนที่ 6 การจัดทาโครงงานและทดลองปฏิบัติโครงงานฐานวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่ง Smart officer แต่ละคน
จะนาเสนอโครงการฐานอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง โดยมี ส.ป.ก. สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนิ น งาน ภายใต้ บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ของ ส.ป.ก. สกว. และสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ Smart officer
ทั้ง 13 ราย 2 รูปแบบ คือ
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3.2.1 การจัดประชุมสัมมนา
3.2.2 การลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานในบางพื้นที่
โดยมีรายละเอียดการติดตามดังนี้
3.2.1 การจัดประชุมสัมมนา
หลังจาก Smart officer จานวน 13 ราย ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer) ในระยะที่ 1 ไป แล้ว Smart officer ได้เสนอ
โครงการเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับงานปกติที่ตนเองได้รับผิดชอบ ในการส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย ส.ป.ก. สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานตาม
โครงการที่เสนอ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ติดตามการดาเนินงาน โดยการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ Smart officer
ได้นาเสนอผลการดาเนินงาน ในขณะเดียวกันยังสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และวิธีการแก้ไขปัญหาของ Smart officer ในการดาเนินงานเชิงพื้นที่ด้วย รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 การประชุมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer) ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิโด้ โฮเต็ล ถนนประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ผลการจัดประชุม นอกจากเป็นการทบทวนเนื้อหาหลักสูตรโดยการ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แล้ว Smart officer ทั้ง 13 ราย ได้นาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา

ภาพที่ 3.2 ภาพกิจกรรมการสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริม
เกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer)
ครั้ ง ที่ 2 ประชุ ม สั ม มนาเครื อ ข่า ยความร่ ว มมือ เพื่ อ ยกระดั บการพั ฒ นาอาชีพ เกษตรอิ น ทรี ย์
สู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต (Farmer Shop) วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ผลการติดตามประเมินผล พบว่า
Smart officer มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดาเนินงานตามโครงการ และมีความต้องการยกระดับศักยภาพ
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ของตนเองในการส่งเสริมภาคการเกษตร รวมทั้งการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรสู่ผู้บริโภคผ่านศูนย์การ
เรียนรู้มีชีวิตที่จะเป็นแหล่งกระจายสินค้าและเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วย นอกจากนี้ การ
ประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของ Smart officer ทั้ง 13 ราย แก่ภาควิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานด้วย

ภาพที่ 3.3 ภาพกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพเกษตร
อินทรีย์สู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต (Farmer Shop)
ครั้งที่ 3 การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์ สู่ต้นแบบ
ศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต (Farmer Shop) วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการติดตามประเมินผล พบว่า Smart officer ทั้ง 13 ราย สามารถ
นาเสนอผลงานของตนเอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ รวมทั้งนาเสนอความก้าวหน้าและ
ผลการดาเนินงานได้

ภาพที่ 3.4 ภาพกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์
สู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต (Farmer Shop)
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3.2.2 การลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานในบางพื้นที่
คณะผู้วิจัย ได้ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานของ Smart officer โดยการสุ่ม จานวน 3 พื้นที่ คือ
1. พื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายกชพร กลิ่นบุญมา ซึ่งได้เสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อาเภอวังน้าเขียว จังหวัด นครราชสีมา โดยลงพื้นที่เมื่อวันที่ 29 – 30
ตุลาคม 2558 โดยมีผู้ร่วมติดตามประเมินผล คือ รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะจาก
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประเวทย์ ใจฝั้น และ นางสุกัญญา ใจฝั้น
อาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ที่ปรึกษา ส.ป.ก. ร่วมสังเกตการณ์ด้วย
จากการติดตามประเมินผล พบว่า จากโครงการที่เสนอและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา Smart
officer นายกชพร กลิ่นบุญมา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์วังน้าเขียว ซึ่งมีกลุ่ม
อาชีพย่อยในเขตปฏิรูปที่ดินจานวนกว่า 10 กลุ่มอาชีพให้ร่วมกลุ่มภายใต้กลุ่มเดียว และมีความมุ่งมั่นใน
การจะพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ในการเชื่อมโยงผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และผู้บริโภค ภายใต้แนวคิดการค้าที่
เป็นธรรม โดยใช้พื้นที่ศูนย์เป็นแหล่งจาหน่ายสินค้า ซึ่งสะท้อนการนาความรู้จากการฝึกอบรมในหลักสูตร
Smart officer มาปรับใช้ในการดาเนินการส่งเสริมภาคการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในพื้นที่ รวมทั้งเกษตรกรและภาควิชาการในพื้นที่ด้วย

ภาพที่ 3.5 กรอบแนวคิดขั้นตอนการดาเนินงานในพื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
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ภาพที่ 3.6 ภาพกิจกรรมการติดตามการดาเนินงานของ Smart officer ในพื้นที่นิคมเศรษฐกิจ
พอเพียงอาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2. พื้น ที่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุธ ยา โดย นางสาวลลิ ต า พาณิ ช กรกุ ล ได้ เสนอโครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวเชิงธุรกิจ แบบครบวงจร ดาเนินการในพื้นที่ ตาบลสิงหนาท อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยลงพื้นที่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ร่วมติดตามประเมินผล คือ
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รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในการเชื่อมโยงผู้ผลิต
และผู้บริโภค ภายใต้แนวคิดการค้าที่เป็นธรรม โดยกลุ่มเกษตรกร ตาบลสิงหนาท ซึ่งมีสมาชิกจานวน 51 ราย
ผลการติดตามการดาเนิ น งานของ Smart officer นางสาวลลิตา พาณิช กรกุล ที่ผ่ านมาได้
ดาเนินงานเรื่องประสิทธิ ภาพการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกร ตาบลสิงหนาท เป็นเวลากว่า 3 ปี จนกลุ่ม
สามารถดาเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเอง แต่ยังประสบปัญหาเรื่องการตลาดข้าว การผลิตข้าวเพื่อส่งให้ ตัวแทนไป
จาหน่าย กลุ่มเกษตรกร ตาบลสิงหนาท จึงมีความต้องการที่จะมีแหล่งจาหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง เพื่ อ เป็ น แนวทางหนึ่ ง ในการยกระดั บ และเพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ซึ่งสะท้อนถึง Smart officer นางสาวลลิตา พาณิชกรกุล ในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตร Smart
officer มาปรับใช้ในการส่งเสริมภาคการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ภาพที่ 3.7 กรอบแนวคิดขั้นตอนการดาเนินงานในพื้นที่ ตาบลสิงหนาท อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพที่ 3.8 ภาพกิจกรรมการติดตามการดาเนินงานของ Smart officer ในพื้นที่ตาบลสิงหนาท
อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. พื้นที่ จังหวัดขอนแก่น โดย นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ ได้เสนอโครงการกระบวนการจัดการ
การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลการติดตามการดาเนินงานของ Smart officer นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ ได้ดาเนินการ
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกจานวน 31 ราย ส่วนมาเป็นผู้ส่วนอายุ พื้นที่มี
ความแห้งแล้ง น้าไม่เพียงพอ จึงได้พยายามร่วมตัวกันเพื่อรวบรวมผลิตและนาไปจาหน่ายพร้อมกัน โดยไม่
มีระบบบริหารจัดการกลุ่มที่ดี Smart officer นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ ได้เห็นข้อจากัดนี้จึงได้นา
ความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการส่งเสริมภาคการเกษตร โดยการสนับสนุนเรื่องความรู้และการ
สร้างกลุ่ม และร่ วมตัว การเพื่อจาหน่าย ปัจจุบันเกิดร้านค้าเกษตรกร ส.ป.ก. เพื่อรวบรวมผลผลิ ตของ
เกษตรกรแล้ว และจะดาเนินการยกระดับและต่อยอดการตลาดต่ อในอนาคต สะท้อนการปรับใช้ความรู้
ตามแนวคิดของ Smart officer ทั้งนี้ การดาเนินงานของกลุ่มในการทดลองปลูกเมล่อน ทาให้หน่วยงาน
ราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งปฏิรูปที่ดินจังหวัดเห็นความสาคัญและพร้อมสนับสนุนทั้งเรื่องการ
ผลิต และพื้นที่ในการจาหน่ายให้กับเกษตรกรในระยะต่อไป
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Farmer Shop ศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต/แหล่งเรียนรู้
ผลิต

ตลาด
เครื อข่าย

วิสาหกิจชุมชน
เกษตรผสมผสาน
นาแพงสงแดง
และพื้นที่อื่นๆ

ขาย

กิน

ผู้บริโภค
บริโภค

ส.ป.ก.ขอนแก่น
ร้านเกษตรกร ส.ป.ก.
ตลาดพันจาคิรี
ตลาดบ้านโคก

ภาพที่ 3.9 กรอบแนวคิดขั้นตอนการดาเนินงานในพื้นที่ตาบลนาแพง อาเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
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ภาพที่ 3.10 ภาพกิจกรรมการติดตามการดาเนินงานของ Smart officer ในพื้นที่ตาบลนาแพง
อาเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

3.3 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ ส.ป.ก.
จากการดาเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกร
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer) ซึ่งดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดที่สนใจ ในขณะเดียวกัน
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่มีความพร้อมในการเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ แต่ไม่มี Smart officer
เข้าร่วมฝึกอบรม ส.ป.ก.ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) จึงต้องรับบทบาทในฐานะ Smart officer ส่วนกลาง ในการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย จานวน 5 พื้นที่ คือ
3.3.1 ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม จังหวัดภูเก็ต
3.3.2 ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม จังหวัดชุมพร
3.3.3 ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม จังหวัดหนองคาย
3.3.4 ต้น แบบศูน ย์ เรีย นรู้ การจัดการธุรกิจฐานสังคม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.3.5 ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยรายละเอียดและผลการพัฒนาศูนย์ฯ ของแต่ละพื้นที่ เป็นดังนี้
3.3.1 ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่เป้าหมายในการธุรกิจฐานสังคม โดยฐานการทางานของโครงการสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นฐานที่จะผลิตสินค้าเกษตรสู่จังหวัด ประกอบกับนโยบายการท่องเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต ส่งผลกระทบถึงแหล่งผลิตอาหาร ประกอบกับนโยบายการใช้ประโยชน์จากที่ดินขนาดเล็กใน
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตของที่ดินที่มีราคาสูง
ส.ป.ก.ภูเก็ต มีการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร ในรูปแบบการเช่า การเช่าซื้อ แต่ในพื้นที่ ส.ป.ก.ภูเก็ต
ให้เกษตรกรเข้าทาประโยชน์ในลักษณะแปลงรวม ซึ่งแปลงที่ดิน แบ่งออกเป็น 3 แปลง
1) แปลงพื้นที่บริเวณ ส.ป.ก.ภูเก็ต จานวน 18 ไร่ จั ดทาเป็นโรงเรือนกางมุ้ง 1 หลัง และร้าน
จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร
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2) ที่ดิน แปลงใหญ่ ในพื้น ที่หมู่ 2 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จานวน 21-0-79 ไร่
จัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยสร้างโรงเรือนกางมุ้ง จานวน 4
หลัง จัดสรรพื้นที่บางส่วนเป็นที่พักสาหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าทาประโยชน์ มีสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า
น้าประปา แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
3) แปลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จานวน 5 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้การ
ขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อจาหน่ายและการผลิตผักปลอดภัย เช่น ผักไฮโดรโปรนิกส์
จากการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ การจัดการธุรกิจฐานสังคม จังหวัดภูเก็ต ได้รับ
การสนับสนุ นจากผู้บริห ารของ ส.ป.ก.ทั้งในส่วนกลาง และระดับจังหวัด สนับสนุนงบประมาณในการ
เตรียมพื้นที่เพาะปลูก และมีสถานที่ในการจาหน่ายสินค้า

ภาพที่ 3.11 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตจังหหวัดภูเก็ต
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ภาพที่ 3.12 กรอบแนวคิดการดาเนินงานจังหวัดภูเก็ต

ภาพที่ 3.13 ภาพกิจกรรมการติดตามการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
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นอกจากนี้ ในการลงพื้น ที่จังหวัด ภูเก็ต คณะผู้วิจัย และผู้ร่ว มเข้า ร่ว มประชุม ประกอบด้ว ย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล รองผู้อานวยการ สกว. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
รองผู้อานวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
แปลงเพื่อวางกรอบทิศทางการดาเนินงานในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้การ
จัดการธุรกิจฐานสังคม จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายปัญญา สว่างเดือน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

ภาพที่ 3.14 กรอบแนวคิดขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจ
ฐานสังคม อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นอกจากนี้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ยังได้สนับสนุนการสร้างโรงเรือนในพื้นที่รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านการผลิตสู่แหล่งจาหน่ายในพื้นที่ โดยมี นายปัญญา สว่างเดือน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ภูเก็ต กับกาติดตามในพื้นที่

ภาพที่ 3.15 โรงเรือนในพื้นที่รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
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3.3.2 ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร ร่วมกับสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติ โครงการ
สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สอนด้านเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว แก่ผู้ตกงานไม่มีงานทา และประชาชนทั่วไป เพื่อกลับไปเป็นผู้นาเกษตรกรคนรุ่นใหม่แบบครบ
วงจร ทั้งด้านการผลิต การตลาด เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไป โดยใช้พื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ของสถาบันฯ
บริเวณตาบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร เปิดเป็นศูนย์ฯ แปลงเพาะปลูกพืชผักตามความต้องการของตลาด
เช่น ผักกวางตุ้ง บวบ ข้าวโพด พักทอง ถั่วฟักยาว หน่อทานตะวัน มะเขือ ไข่ไก่ พืชผักทุกชนิดที่ออกสู่
ตลาดจากศูนย์แห่งนี้ปลอดสารพิษ เพราะใช้หลักการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศการเกษตรที่ยั่งยืน มีผลผลิตจาหน่ายสดๆ กันทุกวันจนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค และพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการซื้อไปจาหน่าย พร้อมเตรียมเปิดตลาดนัดชุมชนขายตรงแก่ผู้บริโภค
และพ่อค้าแม่ค้าซื้อได้ในทุกวันเสาร์ โดยเปิดวันปฐมฤกษ์ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558
รองศาสตราจารย์ ดร.สกุล ห่อวโนทยาน รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ร่ ว มจิ ต ร นกเขา อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รพื ชสวน สจล.วิ ท ยาเขตชุ ม พร
ผู้ริเริ่มโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือกับสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้สร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมโครงการ “สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ” เข้าสู่ภาคการเกษตรพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลักของเกษตรอินทรีย์

สจล.ชุมพร โมเดล
พิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ
สมัชชา /สมาคม
ประชาสังคม

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือ
ในการสนับสนุน
โครงการ
“สร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่”

สานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย

สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สานักงาน
เกษตร
จังหวัด

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

โรงเรียน

หลักสูตรชาวนามืออาชีพ
Farmer Shop

ต้นแบบ
สจล.ชุมพร
สร้างนวัตกรรม

สร้างเครือข่าย

สร้างงานวิจัย

เกษตรกร
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน

สร้างคน

สร้างชุมชน

ภาพที่ 3.16 การดาเนินงาน สจล.ชุมพรโมเดล
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การจัดการเรียน
การสอน
หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมือ
อาชีพยุคใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการพัฒนาผู้นาเกษตรกร
รุ่นใหม่

การศึกษาเรียนรู้ทฤษฏีและปฏิบตั ิ
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ของสถาบัน ระยะเวลา 4 ปี

การศึกษาเรียนรู้ทฤษฏีและปฏิบตั ิ
ระยะเวลา 2 เดือน
โครงสร้างหลักสูตรฯ
ระยะเวลา 2 เดือน

การทดลองอาชีพ
4 เดือน

4 หน่วยสมรรถนะประกอบด้วย
สาระสาคัญ
1.วิเคราะห์ทางเลือกในการผลิตทาง
การเกษตร
2.พื้นฐานทางการเกษตร
3.การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
4.การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร

เขียนโครงการ
รายบุคคล

มติร่วม
เขียนโครงการ

กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2 หน่วยประกอบด้วยสาระสาคัญ
1.การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
2.การบริหารจัดการผลผลิตและ
การตลาด

ทดลองอาชีพ
ประเมินผล
เข้าพื้นที่

ขยายผลโครงการ

ภาพที่ 3.17 กระบวนการจัดการเรียนการสอน สจล.ชุมพร
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Smart farmer
พึ่งตนเองได้ตลอดห่วงโซ่

หลุดพ้นจากโซ่ตรวน

มีภูมิคุ้มกัน

พันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย
สารเคมีป้องกันโรคแมลง

1.บุคลิก การแต่งกาย
2.องค์ความรู้
3.ระบบฟาร์ม
และสภาพแวดล้อม

สร้างนวัตกรรม
มืออาชีพ (ถ่ายทอดได้)

ต้นแบบการจัดการที่ดินขนาดเล็ก 1 ไร่ 2 ล้าน
- สภาพแวดล้อม
- มาตรฐานอินทรีย์
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เทคโนโลยีและการจัดการ

ภาพที่ 3.18 ขั้นตอนของ Farmer Shop สจล.ชุมพร
Organic Leader Farm

การสร้างมาตรฐานสินค้า
สร้างฟาร์ม

คุณภาพสินค้า

มาตรฐาน
กาหนดพื้นที่และจัดโซน

มาตรฐานสินค้า

กาหนดมาตรฐานอินทรีย์

แบรนด์และบรรจุภัณฑ์
เครื่องหมายรับรอง
ตลาดชุมชนร่วมใจ สจล.

ชุมพร

สนามบินพานิชย์ชุมพร
ตลาดเกษตรกรชุมพร

ภาพที่ 3.19 กระบวนการสร้างมาตรฐานสินค้า สจล.ชุมพร
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ภาพที่ 3.20 กิจกรรมการจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเปิดตลาดสุขใจ สจล.ชุมพร
3.3.3 ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่เป้าหมายของการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่
สามารถเชื่อมโยงไปสู่ ประเทศลาว รวมทั้งมีเกษตรกรรุ่นใหม่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับการมีศูนย์
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ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ฯ ในระยะต่อไปได้ สาหรับ
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย
1) นิคมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตาบลด่านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตาบลด่านศรีสุข อาเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 41.8 ไร่ 28 แปลง มีดรงเรือนผักกางมุ้ง จานวน 1 หลัง
2) ศูนย์ปฏิบัติโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตาบลหาดคา อาเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย มีพื้นที่ 81-1-17 ไร่ เป็นพื้นที่ฝึกทดลองการเข้าทาประโยชน์ทาการเกษตรกรรมในลักษณะพื้นที่
แปลงรวมและมีที่พักสาหรับเกษตรกร ในหลักสูตรการพัฒนาผู้นาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เข้าทาประโยชน์ มี
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้าประปา แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
จังหวัดหนองคายมีปั ญหาในเรื่ องของประสบปัญหาภัยแล้ ง แต่ทางส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดหนองคาย มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ฝึกทดลองการเข้าทาประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
จากการลงพื้นที่ นางนาตยา วงศ์โยธา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ ผู้ดูแลเกษตรกรรุ่นใหม่
ได้ร่วมลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อม มีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงแหล่งผลิตและการตลาดเข้าด้วยกัน ทั้งนี้
ได้เตรียมความพร้ อมในการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ในศูนย์ปฏิบัติฯ จานวน 6 ราย และจะ
เชื่อมโยงการผลิตกับนิคมเศรษฐกิจพอเพียงฯ อาเภอโพธิ์ตาก และใช้พื้นที่ศูนย์เป็นแหล่งพักสินค้าก่อนส่ง
จาหน่ายในตลาดในเมือง

ฟาร์ม

Farmer Shop หนองคาย
ระบบการขนส่ง

อ.โพธิ์
ตาก
(ฟาร์มผลิต)

อ.หาดคา
(คลังสินค้า/
กระจายสินค้า)

แลกเปลีย่ นสินค้า เช่น เมล็ดสลัดจากจังหวัดอื่น สามารถ
สร้างเครือข่าย ของสินค้าที่มีคุณภาพ และลดต้นทุน
ต้นทุน

ผู้บริโภค
การ
จัดการ
ผลผลิ
ตและ
กระจา

ขายส่ง

ขายตรง(ระบบสมาชิก)
พื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ
เกษตรกรรุน่ ใหม่
กาไร

ส่วนต่าง/ปันผล

เครือข่าย

ขายปลีก

รูปแบบการยกระดับ
สินค้า เช่น การจัดชุด
สินค้าเป็นกระเช้า
ของขวัญปีใหม่ที่
มาจากเกษตรกร
ในหลายจังหวัด

ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์

ภาพที่ 3.21 กรอบแนวคิดการดาเนินงานในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต จังหวัดหนองคาย
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ภาพที่ 3.22 ภาพกิจกรรมการติดตามการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
3.3.4 ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาหนดให้นาศูนย์ศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูป
ที่ดิน และศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมอบหมายให้
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) โดยกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร (กพม.)
รับผิดชอบกากับดูแล และบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อให้เป็นศูนย์
ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรใน
เขตปฏิรูปที่ดินและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างรอบด้านโดย
ใช้ข้อมูลข่าวสารประกอบในการตัดสินใจ สามารถสร้างทางเลือกอาชีพให้แก่ตนเองและกลุ่มเกษตรกร ให้
เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
2) เพื่อเป็นพื้นที่ฝึกทดลองอาชีพเกษตรของเกษตรกรในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ ระยะเวลา 4 เดือน (หลักสูตรการพัฒนาผู้นาเกษตรกรรุ่นใหม่ และ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมือ
อาชีพยุคใหม่)
3) เพือ่ เป็นพื้นที่รองรับการเข้าสู่อาชีพของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยจัดให้ทาประโยชน์ในลักษณะกลุ่มตามที่โครงการฯกาหนด
4) เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการอาชีพเกษตรในที่ดินขนาดเล็กเขตปฏิรูปที่ดิน
5) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
2) เป็นพื้นที่ฝึกทดลองอาชีพเกษตรของเกษตรกรในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ระยะเวลา 4 เดือน
3) เป็นพื้นที่รองรับการเข้าสู่อาชีพของเกษตรกรที่ผ่ านการฝึกอบรมตามโครงการสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โดยจัดให้ทาประโยชน์ในลักษณะกลุ่มตามที่โครงการฯ กาหนด
4) เกิดต้นแบบการจัดการอาชีพเกษตรในที่ดินขนาดเล็กเขตปฏิรูปที่ดิน
5) เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมความรู้อาชีพเกษตรแก่บุคคลที่สนใจทั่วไป
6) เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ตารางที่ 3.4 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลาดับ
กิจกรรม/หลักสูตร
1 การผลิตพืชผักอินทรีย์ในโรงเรือน
กางมุ้ง
2

การเลี้ยงไส้เดือนและการผลิตปุ๋ย
มูลไส้เดือน

3

การผลิตข้าวพันธุ์และข้าวคุณภาพ
ปลอดภัยเพื่อบริโภค

4

การผลิตเห็ด

เป้าหมาย
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ สร้าง
ต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้
ฝึกปฏิบัติ
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ สร้าง
ต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้
ฝึกปฏิบัติ
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ สร้าง
ต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้
ฝึกปฏิบัติ
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอด

วิธีการ
ศึกษาทดลอง จัดทาโรงเรือน
ผลิต จาหน่ายและสร้างแบรนด์
ศึกษาทดลอง จัดหานวัตกรรม
การผลิต แปรรูป จาหน่ายและ
สร้างแบรนด์
ศึกษาทดลอง จัดหานวัตกรรม
การผลิต แปรรูป จาหน่ายและ
สร้างแบรนด์
ศึกษาทดลอง จัดหานวัตกรรม
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ลาดับ

กิจกรรม/หลักสูตร

5

การเลี้ยงปลา

6

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้าหมัก
ชีวภาพ

7

ต้นแบบการจัดการพื้นที่ 1 งาน
อยู่ได้

8

การผลิตมะนาวนอกฤดู

เป้าหมาย
องค์ความรู้ ฝึกปฏิบัติ

วิธีการ
การผลิต แปรรูป จาหน่ายและ
สร้างแบรนด์
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอด ศึกษาทดลอง จัดหานวัตกรรม
องค์ความรู้ ฝึกปฏิบัติ
การผลิต แปรรูป และจาหน่าย
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอด ศึกษาทดลอง จัดหานวัตกรรม
องค์ความรู้ ฝึกปฏิบัติ
ผลิตใช้เอง
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ สร้าง
ต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้

ศึกษาทดลอง จัดหานวัตกรรม
สรุปเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อการศึกษาเรียนรู้ สร้าง
ต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้

ศึกษาทดลอง จัดหานวัตกรรม
การผลิต และจาหน่าย

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านวัตกรรม
และเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสู่ศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม (Farmer Shop)
1) จัดนิทรรศการร้านค้าปลีกจาหน่ายผลิตผลเกษตร (Farmer Shop) ในงาน”ครบ 3 รอบ
สอ.กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 37” เปิดร้าน เวลา 07.30 – 15.30 น. เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม
– 21 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนนทบุรี จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบั ติการโครงการสร้ างและพัฒ นาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาเภอลาดบัว หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา
ผลผลิตที่จาหน่าย ได้แก่ กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว บ๊อกฉ่อย ผักโขมแดง ผั กบุ้งจีน วอเตอร์เครส ตระกูล
สลัด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส เบบี้คอส เบบี้แครอท สลัดใบแดง บัตเตอร์เฮด) เป็นต้น รวมรายได้ทั้งสิ้น
13,595 บาท

ภาพที่ 3.23 ภาพกิจกรรมจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรภายในงาน”ครบ 3 รอบ
สอ.กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 37”ณ จังหวัดนนทบุรี
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2) จัดนิทรรศการและจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานวัน
สังคมสุขใจ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ผลผลิตที่จาหน่าย ได้แก่ กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว บ๊อกฉ่อย ผั กบุ้งจีน วอเตอร์เครส
ตระกูลสลัด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส เบบี้คอส เบบี้แครอท สลัดใบแดง) เมล่อน และปุ๋ยไส้เดือนดิน เป็นต้น
รวมรายได้ทั้งสิ้น 20,310 บาท

ภาพที่ 3.24 ภาพกิจกรรมจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรภายในงานวันสังคมสุขใจ
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3) จัดนิทรรศการและจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานวัน
คล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 41 ปี ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2559 ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดาเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผลผลิต
ที่จาหน่าย ได้แก่ กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว บ๊อกฉ่อย ผักบุ้งจีน วอเตอร์เครส จิงชูฉ่าย ตระกูลสลัด (กรีนโอ๊ค
เรดโอ๊ค คอส เบบี้คอส เบบี้แครอท สลัดใบแดง) เมล่อน และปุ๋ยไส้เดือนดิน เป็นต้น รวมรายได้ทั้งสิ้น
6,200 บาท

ภาพที่ 3.25 ภาพกิจกรรมจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรภายในงานวันคล้ายวัน
สถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 41 ปี
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4) จัดนิทรรศการและจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้ “ร้อยงานวิจัย สร้างไทยยั่งยืน” เวลา 10.00 – 19.00 น. ระหว่างวันที่
5 – 27 มีนาคม 2559 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทาเนียบรัฐบาล ผลผลิตที่จาหน่าย ได้แก่ กวางตุ้ง
คะน้า ผักกาดขาว บ๊อกฉ่อย ผักบุ้งจีน วอเตอร์เครส จิงจูฉ่าย ตระกูลสลัด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส เบบี้คอส
เบบี้แครอท สลัดใบแดง) เมล่อน และปุ๋ยไส้เดือนดิน เป็นต้น รายได้จากการขายผักตั้งแต่วันที่ 5 – 22
มีนาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 13,200 บาท

ภาพที่ 3.26 ภาพกิจกรรมจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรภายในงานตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม : งานวิจัยขายได้
3.3.5 ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐานสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เป็นต้นแบบในการทาธุรกิจ Farmer Shop เพื่อขยายผลสู่
พื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด
วิสัยทัศน์ ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน
ในปี 2553 ได้ริเริ่มดาเนินการโครงการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop บนความเชื่อมั่นว่าการ
พึ่งพาและร่วมมือกันเป็นพลังสาคัญในการทางานสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย และเป้าหมายที่สาคัญที่มวล
มนุษยชาติต้องคานึงถึง คือ เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นกระบวนการวิจัยจึงถูกออกแบบมาให้ ใช้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับต้นน้า (เกษตรกร) เครือข่ายระดับกลางน้า และปลาย
น้า ซึ่งได้แก่ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร โดย
ใช้แบรนด์ของร้าน Farmer Shop เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดพลังความร่วมมือที่จะบริหารจัดการโซ่
อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปใน 3 หมวดสินค้า ได้แก่ สินค้าหมวดอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้
ของที่ระลึก
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ภายใต้สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กาไร แต่อยากให้เป็นลูกค้าประจา” นั้น ความคาดหวังของทีมวิจัยก็
คือ ร้าน Farmer Shop จะเป็นร้านค้าทางเลือกที่เป็นศูนย์รวมของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจรรโลงให้เกิดรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่สร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
แนวคิดหลักของร้าน Farmer Shop นั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโซ่
อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูป โดยใช้แบรนด์ร้าน Farmer Shop เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบว่าสินค้าในร้านนั้นผ่านกระบวนการคัดกรองใน 3 ประเด็น ได้แก่ สินค้ามาจากช่องทางที่ใช้วัตถุดิบ
ของเกษตรกรรายย่อยและชุมชน สินค้าได้การรับรองมาตรฐานที่เชื่อถือได้ มีระบบการบริหารจัดการที่ให้
ความสาคัญกับการค้าที่เป็นธรรม
โครงการสร้า งและพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ นวัตกรรมและเครือข่า ยเกษตรกรผู้ผลิตสู่พื้น ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการร้านค้าปลีกจาหน่ายผลิตผลเกษตร (Farmer Shop) ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย
ระหว่าง สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงอาหาร
กลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทุกวันจันทร์แรกและจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา
07.00 – 14.00 น. โดยได้จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติ การ
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธย ผลผลิตที่จาหน่าย
ได้แก่ กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว บ๊อกฉ่อย ผักบุ้งจีน วอเตอร์เครส ตะกลูสลัด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส เบบี้
คอส เบบี้แครอท สลัดใบแดง) เมล่อน เป็นต้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน

ภาพที่ 3.27 ภาพกิจกรรมจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในโครงการร้านค้าปลีก
จาหน่ายผลิตผลเกษตร (Farmer Shop) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทที่ 4
ข้อค้นพบจากการดาเนินงาน
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
หน่วยงานรัฐ” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่
7 สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรีย นรู้สู่การยกระดับ สมรรถนะเป็น Smart officers ในภารกิจหน่วยงาน ส.ป.ก. โดยบูรณาการความ
ร่วมมือกับภาคีในการสร้างนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
สู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
คณะวิจัยได้ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และมีข้อค้นพบจากการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 รูปแบบการพัฒนา Smart Officers
4.2 รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 รูปแบบการพัฒนา Smart Officers
การดาเนิ น งานด้ านการพัฒ นาระบบส่ ง เสริมการเรี ยนรู้ สู่ ก ารยกระดั บสมรรถนะเป็ น Smart
officers โดยดาเนินการวิเคราะห์สมรรถนะจากการระดมความเห็นของผู้บริหาร ส.ป.ก. จึงสามารถสรุป
เป็นสรรถนะที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จานวน 4 ข้อ และคณะผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนา
เป็นหน่วยการเรียนรู้จานวน 6 หน่วย และทดลองใช้หลักสูตรกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 1 รุ่น ทดลองซ้าความรู้
2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจะต้องศึกษาการสร้างต้นแบบตัวแบบธุรกิจเพื่อ
เชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็น ธรรมและยั่งยืน ซึ่งคาดหวังว่าจะ
เกิดจากโครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรให้พื้นที่ แต่อาจเกิดหลังช่วงดาเนินการแล้ว คณะผู้วิจัย โดย ส.ป.ก.
จึงต้องดาเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Smart Officer
จากการดาเนินงานทาให้สามารถสรุปรูปแบบการพัฒนา Smart Officer ได้ 2 รูปแบบ โดยวิเคราะห์
ตามลักษณะทางาน ดังนี้
1. การพัฒนา Smart Officer ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริม
เกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สาหรับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดาเนินการ
คณะที่ปรึกษาของ ส.ป.ก. และคณะผู้วิจัย ซึ่งได้ระดมความเห็นในการวิเคราะห์สมรรถนะที่คาดหวังของ
เจ้ าหน้าที่ ส.ป.ก. และดาเนิ นการออกแบบหลั กสู ตร หน่ว ยการเรียน รวมทั้งดาเนินการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรุ่นที่ 1 จานวน 13 ราย และวัดผลสาเร็จจาก
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การนาเสนอโครงการ PBL - RBL ที่ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการผ่านเวทีประชุมสัมมนา และการรายงานผลการดาเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจากการรายงานของ Smart Officer หลังดาเนินโครงการแล้วในระยะ 6 เดือน จึงได้
ทบทวนเนื้อหารายวิชา และนาเสนอผล พบว่าจากการดาเนินงาน Smart Officer ได้วิเคราะห์ถึงแนวทาง
ในการดาเนินงาน 2 แนวทาง คือ
1) การต่ อ ยอด/ยกระดั บ โครงการการด าเนิ นงานและสร้า งนวั ต กรรมรายพื ช ของกลุ่ ม
เกษตรกร จานวน 8 จังหวัด ซึ่งจะดาเนินการต่อโดยจัดทาเป็นโครงการ PBL - RBL โดยการสนับสนุน
งบประมาณจาก ส.ป.ก. ในการต่อยอด ยกระดับรวมทั้งสร้างนวัตกรรมรายพืชของกลุ่มเกษตรกร
2) การดาเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บ ริโ ภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer Shop - Farmer
Market จานวน 5 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมาและตรัง) จาก
ผลการดาเนินงานพบว่าเป็นการดาเนิ นงานที่ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด แต่สิ่งที่จะต้องเติมเต็ม
ให้กับกลุ่มอาชีพ คือ การจัดการตลาด ซึ่ง Smart Officer ทั้ง 5 แห่ง จึงจะดาเนินการเชื่อมโยงผลผลิตของ
เกษตรกรไปสู่ ผู้ บ ริ โ ภค และจากการติด ตามประเมิ นผลใน 3 พื้ นที่ ได้ แก่ จั งหวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา
ขอนแก่น และนครศรีราชสีมา Smart Officer มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดาเนินงานและสร้างนวัตกรรมตัว
แบบธุรกิจ ซึ่งจะเสนอเป็นโครงการ PBL-RBL โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ส.ป.ก. ดาเนินการใน
ระยะต่อไป
2. การพัฒนา Smart Officer ส่วนกลาง โดยการหนุน เสริมจากคณะผู้วิจัย ในการสร้า ง
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืน
คณะผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาของ ส.ป.ก. ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านกลุ่มพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมี ผอ.วินัย เมฆดา ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นหัวหน้าโครงการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ
จึงเกิดหลักสูตรและเกิด Smart Officer พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ส.ป.ก. ในการสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินงานและดาเนินโครงการ PBL - RBL อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดผลที่คาดหวังใน
การสร้างศูนย์เรียนรู้มีชีวิต คณะผู้วิจัยและผู้บริหารของ ส.ป.ก. จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่ที่สามารถสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer Shop - Farmer Market ซึ่งดาเนินการนอกเหนือจาก
Smart Officer ทั้ง 13 คน ซึ่งได้วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายแล้ว จานวน 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชุมพร ภูเก็ต
หนองคาย และศูนย์ปฏิบัติการฯ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีฐานการทางานของ
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร พร้อมทั้งมีทรัพยากร
ต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการสนับสนุนเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ด้วย
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การดาเนินการพัฒนา Smart Officer ส่วนกลาง จึงเป็นการดาเนินงานใน 2 ส่วน คือ การสนับสนุน
ให้ Smart Officer ระดับจังหวัดได้ทางาน และขณะเดียวกัน Smart Officer ส่วนกลาง ก็ต้องดาเนินการ
สร้างนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจฯ เองด้วย โดยใช้แนวคิดและความรู้ในการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นา
การเปลี่ ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่ การพัฒ นาที่ยั่งยืน มาบูรณาการเพื่อทาให้เกิดรูปธรรมด้ว ย
เช่นกัน
4.2 รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้มีชีวิต : ตัวแบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่ ม
เป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
จากการดาเนินงานพัฒนา Smart Officer ในระดับจังหวัด ภายใต้ห ลักสูตรการพัฒ นาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะผู้วิจัย โดยหลังจากดาเนินการแล้วพบว่า
Smart Officer ระดับจังหวัดจานวน 3 แห่ง สามารถดาเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ
เพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด
Farmer Shop - Farmer Market ซึ่งกาลังอยู่ระหว่างดาเนินการอยู่นั้น ประกอบกับ Smart Officer
ส่วนกลาง ก็ดาเนินการเช่นเดียวกัน รวมทั้งพื้นที่ จานวน 7 พื้นที่ ได้แก่
1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวลลิตา พาณิชกรกุล
2) จังหวัดนครราชสีมา โดย นายกชพร กลิ่นบุญมา
3) จังหวัดขอนแก่น โดย นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์
4) จังหวัดภูเก็ต
5) จังหวัดหนองคาย
6) ศูนย์ปฏิบัติการฯ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7) จังหวัดชุมพร
จากการวิเคราะห์การดาเนิ นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตัว แบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนา
ผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer Shop Farmer Market ให้เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต พบว่า เกิดรูปแบบจากพื้นที่ 7 พื้นที่ ดังนี้
1. ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต โดย Smart Officer ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยน
แปลงในการส่ งเสริ มเกษตรกรสู่ก ารพัฒ นาที่ยั่ง ยืน จานวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นางสาวลลิตา พาณิชกรกุล 2) จังหวัดนครราชสีมา โดย นายกชพร กลิ่นบุญมา และ 3) จังหวัด
ขอนแก่น โดย นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ ซึ่งได้ดาเนินโครงการ PBL - RBL เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกรในพื้นที่ โดยผลการดาเนินงานเกิ ดจากต้นทุนเดิมของกลุ่มเกษตรกร ประกอบกับความต้องการ
ของเจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก.ในการยกระดับ การส่ งเสริ มอาชี พ ให้ เ กษตรกรเพื่ อ เชื่อ มโยงการน าผลผลิ ตของ
เกษตรกรสู่ผู้บริโภค รวมทั้งการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Smart Officer ทาให้เกิดแนวคิดการเชื่อมโยง
การนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer
Shop - Farmer Market ทั้งนี้ ทั้ง 3 พื้นที่จะดาเนินการในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เชื่อมโยง
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ความรู้ และบู ร ณาการการทางาน และคณะผู้ วิจัย ได้ล งพื้นที่ติด ตามประเมิ น รวมทั้งได้ ห ารือ ร่ว มกั บ
ผู้บริหารในระดับจังหวัด ซึ่งให้ความร่วมมือและยินดีสนับสนุนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
2. ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตที่ดาเนินงานจากคณะผู้วิจัย จานวน 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวั ด
หนองคาย และศูนย์ปฏิบัติการฯ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่ ไม่มี Smart
Officer ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน แต่พื้นที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดาเนินงาน รวมทั้งผู้บริหารในพื้นที่มีความต้องการในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร
การสร้างศูนย์เรียนรู้ที่ดาเนินการจากคณะผู้วิจัย เป็นการลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่ าง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้วิจัย รวมทั้งการร่วมกันวิเคราะห์และ
วางแผนการดาเนิ น งานในระยะยาว เพื่อ สร้างรูป ธรรมตัว แบบธุรกิ จเพื่อเชื่ อมโยงการนาผลผลิ ตของ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer Shop - Farmer
Market ให้เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในระดับจังหวัด ซึ่งได้รับความสนใจ
และความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่ รูปแบบวิธีการเป็นดังนี้
1) จังหวัดภูเก็ต มีปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต (นายปัญญา สว่างเดือน) และผู้อานวยการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ เป็นแกนหลักในการดาเนินการและสนับสนุนการดาเนินงาน ซึ่งสนับสนุนพื้นที่ติดทะเลเป็น
พื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ สาหรับพื้นที่จาหน่ายสินค้ามีพื้นที่ด้านหน้าสานักงาน ส.ป.ก.ภูเก็ต รองรับ
และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุนโรงเรือน (มุ้ง) จานวน 2 หลัง และอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับ
เกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่พื้นที่ เชื่อมโยงเกษตรกรที่มีอยู่เดิมในจังหวัดภูเก็ตเพื่อดาเนินการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
2) จังหวัดหนองคาย มีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (นางนิตยา วงศ์โยธา) ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
เกษตรกรในพื้นที่ โดยดาเนินการขออนุมัติพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จ.หนองคาย เป็นพื้นที่ทาการเกษตร
สาหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 6 คน เชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย เพื่อดาเนินการสร้างศูนย์
เรียนรู้ฯ
3) ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพ
นะนครศรี อยุธ ยา ตามนโยบายของผู้ บริหาร ส.ป.ก.ในการพัฒ นาให้ เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ดาเนินการ
ร่วมกับโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าฝึกอบรมในศูนย์ฯ และคาดหวังว่าจะเป็นศูนย์กลาง
ของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer Shop - Farmer Market
3. ศูน ย์เ รี ยนรู้ มีชีวิต ด าเนิน การโดยหน่วยงานภาคี กรณีของจังหวัดชุมพร ดาเนินการโดย
คณะผู้วิจัย ซึ่งเป็ นหน่วยงานความร่วมมือการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมุ่งเชื่อมโยงระบบ
เกษตรตั้งแต่การพัฒนาคน (เกษตรกรรุ่นใหม่ นักศึกษา) สู่กระบวนการผลิต และการตลาด ให้ครบตลอด
ห่วงโซ่อุปทานการเกษตร ดาเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ (สจล.ชุมพร) ซึ่งได้รับการสนับสนุนในพื้นที่จาก
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ผู้บริหารของ สจล.ชุมพร และ ส.ป.ก.ชุมพร ในการสนับสนุนการดาเนินงาน สามารถขับเคลื่อนเป็นต้นแบบ
เพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด
Farmer Shop - Farmer Market
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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
หน่วยงานรัฐ” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่
7 สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรีย นรู้สู่การยกระดับ สมรรถนะเป็น Smart officers ในภารกิจหน่วยงาน ส.ป.ก. โดยบูรณาการความ
ร่วมมือกับภาคีในการสร้างนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่
ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
จากการดาเนินโครงการในการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกหน่วยงานรัฐ โดยพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Smart officer) และการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตัวแบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer Shop - Farmer Market จึงได้
สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
5.1 สรุปผลการดาเนินโครงการ
จากการดาเนินงานของคณะผู้วิจัย เกิดผลดังนี้
1. ระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ผ่านหลักสูตร
การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน (Smart officer) โดยการ
ติดตามสนับสนุนจากคณะที่ปรึกษา
2. หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart
officer) ตามกรอบสมรรถนะที่คาดหวังให้เกิดกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จานวน 6 หน่วยการเรียนรู้
3. เกิดผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer) จานวน
13 ราย ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Smart officer) และดาเนินโครงการ PBL - RBL โดยมีเป้าหมายโดยภาพรวม
1) เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในอาชีพเกษตรกรที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพ
ของพื้นที่
2) เป็นการต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดรายได้
และลดต้นทุนการผลิต
3) เป็นการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ประสบอยู่ โดยใช้ข้อมูล ความรู้และทรัพยากรที่มีอ ยู่
มาสนับสนุนการจัดการด้านการผลิต การตลาดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์รายพืช
4) เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสู่เกษตรปลอดสารและเกษตรอินทรีย์
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4. เกิดรูปธรรมการดาเนินงานในพื้นที่ที่มีความต่อเนื่อง
1) การต่ อ ยอด/ยกระดั บ โครงการการด าเนิ น งานและสร้ า งนวั ตกรรมรายพื ช ของกลุ่ ม
เกษตรกร
2) การดาเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของ
เกษตรกรกลุ่ มเป้ าหมายสู่ ผู้ บริโ ภคอย่างเป็น ธรรมและยั่ งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer
Shop - Farmer Market
5. เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของ Smart officer ในเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานใน
พื้นที่ระดับจังหวัด ทั้งผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
6. เกิดพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตต้นแบบนวัตกรรมธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิต
ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer Shop - Farmer
Market จานวน 7 พื้นที่
7. รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ต้นแบบนวัตกรรมธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้ บ ริโ ภคอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer Shop - Farmer
Market 3 รูปแบบ คือ
1) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต โดย Smart Officer ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการพัฒ นาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตที่ดาเนินงานจากคณะผู้วิจัย
3) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ดาเนินการโดยหน่วยงานภาคี
5.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานในระยะต่อไป
1. การนาเสนอระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ผ่าน
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer) เพื่อ
ดาเนินการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และขยายผลการพัฒนา Smart Officer รุ่นต่อไป
2. การติดตามสนับ สนุน และพัฒ นาศัก ยภาพ Smart Officer ที่ดาเนินการสร้างและพัฒนา
ต้นแบบนวัตกรรมธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการนาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Farmer Shop - Farmer Market จานวน 7 พื้นที่ ให้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
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