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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา   ณ  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   ในคร้ังนี้  

ประสบความส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและการอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก  อ.ดร. จารึก  สิงหปรีชา  

อาจารย์ที่ปรึกษา  และ  ดร. วิโรจน์  ณ  ระนอง  ซึ่งได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา  ให้

ข้อคิดเห็น  ความรู้และค าแนะน าต่างๆ   ตลอดจนการตรวจแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง  ขอกราบของ

พระคุณอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้  ณ  ที่นี้ 

 การจัดท ารายงานฉบับนี้ได้ส า เ ร็จลุ ล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี   ข้าพเจ้าต้อง

ขอขอบพระคุณ  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้ามาฝึก

ปฏิบัติสหกิจศึกษา  ดร. วิโรจน์  ณ ระนอง  ผู้อ านวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขและ

การเกษตรที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  รวมทั้งพนักงาน  และนักวิจัยท่านอ่ืนๆ ที่คอย

อบรมและสอนงานตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะ

เศรษฐศาสตร์ทุกท่านที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติสหกิจศึกษา  นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณ

เพื่อนๆ และพี่ๆ ที่คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในการเขียนรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้  

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในการฝึก

ปฏิบัติงาน  ณ  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการทราบถึงลักษณะงาน

เบื้องต้นของงานด้านการวิจัย  หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด  ข้าพเจ้าก็ขออภัยมา  ณ   

ที่นี้ด้วย 

 

นัทธ์ชนันท์  เกียรติรุ่งวิไลกุล 

    9 พฤศจิกายน 2557 
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จัดท าโดย  : นางสาว นัทธ์ชนันท์  เกียรติรุ่งวิไลกุล รหัสนักศึกษา 531610068 
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
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ปีการศึกษา  :  2557 

 

บทคัดย่อ 

 

 รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
ภายใต้การกับดูแลของ ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อ านวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและ
การเกษตร  โดยระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษาในคร้ังนี้เร่ิมตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง 
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ 

การปฏิบัติงานในคร้ังนี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ใน
โครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รอบ 
3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) และโครงการศึกษาและประเมินเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สวก. 
ในทศวรรษหน้า โดยมีงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
การประเมินผลกระทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก.  การรวบรวมข้อมูล
องค์กรต่างประเทศที่มีภารกิจในการด าเนินงานคล้ายกับ สวก.  การรวบรวมสถิติการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัย ทุนการศึกษา ทุนอบรมและปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ และเอกสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องตลอด 10 ปี  การออกแบบแบบสอบถามที่ใช้สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
องค์กร เช่น ผู้ได้รับทุนวิจัย ผู้ได้รับทุนการศึกษา ผู้บริหารส านักงาน คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
คอบช. (คณะกรรมการบริหารการวิจัยแห่งชาติ) เป็นต้น  การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ สวก. เช่น ผู้อ านวยการ สวก. รองผู้อ านวยการ สวก.  หัวหน้าส านักต่างๆ ใน สวก. 
เป็นต้น การเข้าสัมมนาและช่วยเหลือในการจัดการประชุมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  และการช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม CSR ของมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ซึ่งจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาในคร้ังนี้ได้สร้างประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการในแง่การเพิ่มพูน
ความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และในสาขาวิชาอ่ืนๆ อีกทั้งยังเป็นการน าความรู้ที่ได้เรียนมาใน
มหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์ทางด้านการท างานใน
ด้านการวิจัยในแง่การฝึกทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการท างานในอนาคต 
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บทคัดย่อ ข 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง ฉ 

สารบัญภาพ ช 

บทท่ี 1  ความรู้เบื้องต้นของสถานประกอบการ 1 

 1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ 1 

 1.2 ลักษณะการประกอบการของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1 

 1.3 โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานภายในมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 
  ประเทศไทย 2 

 1.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 4 

 1.5 พนักงานที่ปรึกษาและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 4 

 1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 4 

บทท่ี 2 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 5 

 2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 5 

 2.2 การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
  โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 25 

 2.3 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
  (องค์การมหาชน) รอบ 3 ป ี(พ.ศ. 2555-2557) และโครงการศึกษาและประเมิน 
  เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สวก. ในทศวรรษหน้า 39 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

   หน้า 

บทท่ี 3 งานท่ีได้รับมอบหมาย 49 

 3.1  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 49 

 3.2 การประเมินผลกระทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก.  50 
  จ านวน 40 โครงการ 

 3.3 การรวบรวมข้อมูลองค์กรต่างประเทศที่มีภารกิจในการด าเนินงานคล้ายกับ สวก. 55 

 3.4 การรวบรวมสถิติการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนการศึกษา ทุนอบรมและ 
  ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตลอด 10 ปี 62 

 3.5 การออกแบบแบบสอบถามที่ใช้สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ  62 

 3.6 การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ สวก. 62 

 3.7 การเข้าสัมมนาและช่วยเหลือในการจัดการประชุมต่างๆ ทั้งภายนอกและ 
  ภายในมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 63 

 3.8 การช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม CSR ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 
  ประเทศไทย 63 

บทท่ี 4 สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 64 

 4.1 ประโยชน์ที่ได้รับด้านวิชาการ 64 

 4.2 ประโยชน์ที่ได้รับด้านการท างาน 64 

 4.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 65 
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สารบัญตาราง 

 

หน้า 

ตารางที่ 2.1 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก สวก. จ าแนกตาม 
 ระดับขั้นงานวิจัย 18 

ตารางที่ 2.2  จ านวนทุนการศึกษา  ทุนฝึกอบรม และทุนปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ    23 

ตารางที่ 3.1  เปรียบเทียบองค์กรในประเทศต่างๆ ที่มีภารกิจคล้าย สวก. 57 
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สารบัญภาพ 

 

หน้า 

ภาพที่ 1.1  โครงสร้างองค์กรมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 3 

ภาพที่ 2.1  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่ 1-3 กับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของ สวก. 10 

ภาพที่ 2.2  โครงสร้างการบริหารงานและแบ่งส่วนงาน ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2555   12 

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารงานและแบ่งส่วนงาน ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
 (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2556 13 

ภาพที่ 2.4  แผนภาพแสดงระดับขึ้นงานวิจัยของ สวก. 17 
 
 


