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ประชาสัมพันธสถาบันวิชาการดานสหกรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   วันท่ี  28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 
พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการวาดวยโครงการถายโอนความรูในการยกระดับความสามารถของเกษตรกร

และเจาหนาท่ี ส.ป.ก.  (Smart Farmers ; Smart Officers) และเสวนาวิชาการ  
 

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.00 น.ณ หองประชุมกําพล อดุล
วิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนพิธีลง
นามความรวมมือทางวิชาการวาดวย “โครงการถายโอนความรูในการยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาที่ ส.ป.ก.  (Smart Farmers ; Smart 
Officers) สูการพัฒนาอยางเปนองครวมเพ่ือการกินดีอยูดี”ระหวาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.)  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัย
ก า ร เ ก ษ ต ร  ( ส ว ก . ) โ ด ย มี  ร ศ . วุ ฒิ ชั ย  ก ป ล ก า ญ จ น  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูลงนาม  
 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มี ดร.วีระชัย นาควิบูลยวงศ  
เลขาธิการสํานักงานฯ เปนผูลงนาม, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศ.ดร.
สวัสด์ิ ตันตระรัตน ผูอํานวยการฯ เปนตัวแทนลงนาม และสํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตรมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ  ผูอํานวยการฯ เปนผูลงนาม และรวม
กลาวแสดงเจตนารมณความรวมมือทางวิชาการในคร้ังน้ี 
 โดยมีผูบริหารและบุคลากรของทั้ง 4 หนวยงานรวมเปนสักขีพยาน อาทิ 
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ มก. และ ผศ.ดร.นุช
นาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มก. คุณสุวรรณ บูราพรนุสรณ ผูอํานวยการ
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  ส .ป .ก . ,  ดร .สีลาภรณ  บัวสาย   รอง
ผูอํานวยการ สกว. รศ.มยุรี จัยวัฒน ผูชวยผูอํานวยการ สกว. ลงนามเปนสักขี
พยาน  และแขกผูมีเกียรติ เจาหนาที่ สว.สก. สกว. สวก. และเจาหนาที่ ส.ป.ก. 
กวา 100 คน   
 หลังจากนั้นเปนการเสวนา  “การถายโอนความรูในการยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาที่ ส.ป.ก.  (Smart Farmers; Smart 
Officers) สูการพัฒนาอยางเปนองครวมเพ่ือการกินดีอยูดี”โดย ดร.วีระชัย นาค
วิบูลยวงศ เลขาธิการ ส.ป.ก. รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ผูอํานวยการ สวก. และ ดร.
สีลาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการ สกว.  โดยมีคุณประวีณมัย   บายคลอย เปนผู
ดําเนินรายการ :  
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 ในชวงบาย เปนการเสวนา “แนวทางปฏิบัติการถายโอน
ความรูในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาที่ ส.
ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สูการพัฒนาอยางเปน
องครวมเพ่ือการกินดีอยูดี”โดยรศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ, คุณสุวิทย ภูมิประเสริฐโชค สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และคุณวินัย เมฆดําสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส.ป.ก. และคุณประวีณมัย บายคลอย เปนผูรวม
เสวนาและดําเนินการ โดยมีคุณอรุษ นวราช นักวิจัยโครงการกลุม 
ธุรกิจเชิงคุณคา คุณอดุลย โคลนพันธุ และคุณแกนคําหลา คําพิลานอย 
ชาวนาจากศูนยเรียนรูกลุมชาวนาคุณธรรม รวมแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกับเจาหนาที่ ส.ป.ก. ถึงแนวทางการรูปแบบการถายโอนชุดความรู
จากงานวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณในการการยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาที่ ส.ป.ก. 
 นอกจากน้ีภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงศูนยเรียนรูมีชีวิต 
(Living Learning Center) คือศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไม
คุณภาพ, ศูนยเรียนรู Farmer shop, ศูนยเรียนรูกลุมธุรกิจเชิงคุณคา
สามพราน และศูนยเรียนรูกลุมชาวนาคุณธรรม 
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