
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารจากประธานกรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

 

รายงานประจ าปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดท าข้ึนเพื่อสรุปผลการด าเนินงานของสถาบันฯในรอบปี

พ.ศ. 2558 ที่แสดงให้เห็นบริบทการด าเนินงานของสถาบันฯในฐานะหน่วยงานภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์  ซึ่งมีภารกจิ

ทั้งด้านการวิจัย บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครอืข่าย ตลอดจนการพฒันาองค์กร ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมานั้น มีกจิกรรม

ทั้งในระดบัชุมชน ระดับชาติ นานาชาติ และประเทศเพื่อนบ้านดังปรากฏในเล่ม 

 

ในฐานะประธานกรรมการประจ าสถาบันใคร่ขอขอบคุณท่านกรรมการประจ าสถาบัน  และผู้ทรงคุณวุฒิ     

ที่ช่วยให้ค าแนะน าและสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ  ขอช่ืนชมและให้ก าลังใจผู้อ านวยการและทีมงานทุกคนที่

ทุ่มเทในการท างาน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังที่ปรากฏในเล่ม 

 

 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งค่ัง) 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

ประธานกรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 สารจากผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 
รายงานประจ าปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เล่มนี้ จัดท าข้ึนเพื่อสรุปเรื่องราวส าคัญที่ช้ีให้เห็นผลการ

ด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันฯในรอบปี พ.ศ. 2558 
  
ในปีที่ผ่านมา ผลงานวิจัยของสถาบันฯได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ทั้งในเวทีวิชาการระดับนานาชาติและการเผยแพร่ผ่านกลไก "ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต" ที่สถาบันฯและภาคีด าเนินการใน
ระดับชุมชน 6 แห่ง โดยมีการจัดกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2558 จ านวนทั้งสิ้น 156 กิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมการวิจัย การให้บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการพัฒนาทีมงาน มีผลงานวิจัย ที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี 2557 นอกจากนั้นยังได้เริ่มแผนงานการเช่ือมโยงภาคีกับ สปป.ลาว ด้วยการเป็น "ที่ปรึกษา"
ในการจัดท าแผนทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ และการจัดฝึกอบรม Smart Officers แก่หน่วยงานรัฐ 
ซึ่งช้ีให้เห็นการยกระดับการท างานของสถาบนัฯไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นไปตามแผนงานการวิจัยในการศึกษา
ส าหรับแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคต่อไป 

 
ใคร่ขอขอบคุณ ประธานกรรมการ กรรมการประจ าสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายของสถาบันฯ 

อีกทั้งส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย ที่ให้ความอนุเคราะห์และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถาบันฯจนส าเรจ็
เป็นอย่างดีย่ิง 

 
  

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท) 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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ประวัติความเป็นมา 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถูกก าหนดไว้เป็น ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549 ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ:คพช.และคณะรัฐมนตรี คพช.ได้ขอความร่วมมือมายัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดตั้งและด าเนินงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะท าหน้าที่ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นแก่ขบวนการสหกรณ์  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดต้ังข้ึนตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 
และเริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 3 ประการ ได้แก่ 1. ด าเนินการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้มีองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเกื้อหนุนการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2. สนับสนุน 
ส่งเสริมและด าเนินการด้านการศึกษาและบริการ
วิชาการด้านสหกรณ์ และแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานรัฐและ
เอกชน ตลอดจนผู้สนใจ และ 3. ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการประจ าสถาบัน 12 
คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เปน็
ประธาน มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ และผู้อ านวยการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ หัวหน้าหน่วยงาน คือ ผู้อ านวยการ
สถาบัน ท าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ภายใต้ระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมร่วม 
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แผนที่กลยุทธ์ 
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่

ก าหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ เพื่อให้เห็นความเช่ือมโยงของกระบวนการท างานที่

ช้ีให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน

มุมมองด้านคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของสถาบัน ดังรูปที่ 1 

 

 

 

            :                                                                          
 

 

 
 
รูปที่ 1 แผนทีก่ลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
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การขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสยัทัศน์จะเป็นไปด้วยกลไกของเสาหลกักลยุทธ ์4 ประการ ดังนี้  

เสาหลักกลยุทธ์ท่ี 1: การขับเคลื่อนการวิจัยในทิศทางทีส่นบัสนุนการยกระดับการพฒันาไปสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม 

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1  เพื่อให้มีการวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

1.2  เพื่อเสาะหา สร้างและธ ารงรักษา นักวิจัยที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย 
1.3 เพื่อให้ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่

เป็นธรรม 
 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนผลงานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร 
เครือข่าย ชุมชน ปีละ 2 เรื่อง 
 2.2 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รบัการเผยแพร่ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศปีละ 
1 เรื่อง 
 2.3 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่/
นวัตกรรม ปีละ 1 เรื่อง 

3) แนวทางด าเนินงาน 
3.1 การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้กรอบคิด การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการและการเช่ือมโยง

เครือข่ายคุณค่า ซึ่งเป็นชุดความรู้หลักของสถาบัน 
3.2 การวางระบบการวิจัยในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น การวิจัยเพือ่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Inventing Research)  
3.3 การขับเคลื่อนการวิจัย PAR ร่วมกับผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ชุมชน และ

หน่วยงานพันธมิตรภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานเจ้าของทุน และการวิจัยที่ ใช้ระบบ Matching Fund ร่วมกับ
หน่วยงาน/องค์กรพันธมิตร 
 

เสาหลักกลยุทธ์ท่ี 2:  การสร้างกลไกเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่มี
จิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม  

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.1 เพื่อให้มีการสะสมความรู้ และการสร้างคลังความรู้ เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้และการสร้างผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงที่มจีิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
1.2 เพื่อใหม้ีกลไกการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มจีิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็น

ธรรม 
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2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนเวทีเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปีละ 10 เวที 
 2.2 จ านวนผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีเรียนรู้ อย่างน้อย ปีละ 300 คน 
 2.3 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพิม่ข้ึนปีละ 30 คน และพัฒนาไปเป็นเครือข่าย
ฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรู้ที่เห็นความส าคัญในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 2.4 มีคลังข้อมูลที่สะสมองค์ความรู้ในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพื่อการเผยแพร่เพิ่มข้ึน
ทุกปี ปีละ 10 รายการ 
 2.5 มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลไม่ต่ ากว่าเดือนละ 300 ราย 
 2.6 มีสื่อ-สิ่งพิมพ์เกี่ยวกบัระบบคุณค่าและการค้าทีเ่ป็นธรรมเผยแพร่ในนามสถาบัน อย่างน้อยปลีะ 3 เรื่อง 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 การขับเคลื่อนเวทีเรยีนรู้ภายใต้เสาหลกัการเรยีนรู้ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม: VN&F Platform 
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเช่ือมั่น เพื่อสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ในทิศทางการ
พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 3.2 ใช้กลไกของศูนย์สารสนเทศฯ วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th ในการสะสมความรู้และการ
เผยแพร่ความรู้ 
 3.3 ใช้ฐานความรู้จากงานวิจัยและเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ สถาบัน เป็นแหล่งความรู้ 
 3.4 การสนับสนุนทุนในการเขียนต ารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
 3.5 การแสวงหาทุนจากแหล่งสนับสนุนเพื่อพัฒนา คลังข้อมูล และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่อย่าง
สม่ าเสมอ 
 

เสาหลักกลยุทธ์ท่ี 3: การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เช่ือมั่นและศรัทธา ร่วมกันพัฒนาระบบธุรกจิทีม่ีคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ให้เป็นทางเลือกของประชาชน 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และชุมชน 
ไปในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.2 เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกแก่ประชาคม และชุมชน ในการด ารงชีวิตที่ดี และได้รับ
ความเป็นธรรม 
 1.3 เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนผู้ประกอบการสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ปีละ 300 คน  
 2.2 มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม ของประชาคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

http://www.ku.ac.th/
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 2.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมอย่าง
น้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.4 มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม อย่างน้อย 1 ฉบับ 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 การขับเคลื่อนกระบวนงาน Farmer Shop, Farmer Market และ การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า 
(Valued Brand Building) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเห็นความส าคัญ 
 3.2 การขับเคลื่อนการสร้างตัวแบบสหกรณ์/เครือข่าย/ระบบสหกรณ์เชิงคุณค่าร่วมกับองค์กรที่ศรัทธาและ
เห็นความส าคัญ ในระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 

เสาหลักกลยุทธ์ท่ี 4: การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทีมงานที่มีความสามารถในการเป็นแกนน า
การขับเคลื่อนการพฒันาระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพื่อให้สถาบัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกลไกการจัดการความรู้ จากบทเรียนที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ
มาพัฒนาเป็นชุดความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะแกนน าการพัฒนา สู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 1.2 เพื่อสร้างทีมงานที่มีความสามารถในฐานะแกนน าในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 2.1 สถาบัน ได้รับการยอมรับในการเป็นแกนน าการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มข้ึนอย่างน้อยปีละ 2 องค์กร 
 2.2 มีทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกสู่สังคม อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.3 บุคลากรของสถาบันที่มีภารกิจเป็นพี่เลี้ยง Coaching แก่หน่วยงานพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร 
 2.4 บุคลากรสถาบันที่มีภารกิจเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร 
 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 ใช้กระบวนการจัดการความรู้ และเวทีถอดบทเรียน ทั้งจากประสบการณ์ที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เพื่อตก
ผลึกความคิดในการพัฒนาเป็นชุดความรู้ใหม่ 
 3.2 การสนับสนุนทุนศึกษาอบรม และการสร้างประสบการณ์แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 3.3 การมอบหมายภารกิจตามความสนใจและความถนัดแก่บุคลากร 

 

 
 
 



 

 

 
7 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานสถาบัน 

 

 

 

                      

            

         
                 /

          /             
           -     

               
           

               
          

                   

              

 
 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน 
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คณะกรรมการประจ าสถาบัน 
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ที่ปรึกษาสถาบัน 

 

   
   

 

 

 
 

 
 

ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
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ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน 

บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันฯมีบุคลากรจ านวน 9 คน เป็นทีมงานของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 
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ที่ตั้งและส านักงาน 

ส านักงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตั้งอยู่ หอ้ง 204, 205 และ 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 126.06 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ห้อง 204 (ห้องผู้อ านวยการ) ห้อง 205 (ห้องส านักงาน) 

ห้อง 214 (ห้องศูนย์สารสนเทศ) 
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
 ผลการด าเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปีงบประมาณ 2558 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ผลการด าเนินงานตามแผนงานการวิจัย 
ผลการด าเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2558 มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนจ านวน 7 

โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 4,420,334 บาท มีนักวิจัยจ านวน 56 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชุด
โครงการ จ านวน 7,291 คน  

 

ล าดบั โครงการวิจัย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
จ านวน
นักวิจัย 

จ านวนผู้เข้ามา 
มีส่วนร่วม 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าท่ีเป็นธรรม ระยะท่ี 8 

31 ม.ค. 58- 
30 ม.ค. 59 

1,961,0001 10 562  
 

2 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการแข่งขันตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศ 

31 ม.ค. 58- 
30 ม.ค. 59 

946,000 4 6,097   

3 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกสถาบันการศึกษา 

31 ม.ค. 58- 
30 ม.ค. 59 

266,6672 20 61  
 

4 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกหน่วยงานรัฐ 

31 ม.ค. 58- 
30 ม.ค. 59 

266,6672 7 255   

5 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกสถาบันเกษตรกร 

31 ม.ค. 58- 
30 ม.ค. 59 

266,6672 6 39   

6 โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพ่ิมข้าวอินทรีย์ท่ีผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย 

31 ม.ค. 58- 
30 ม.ค. 59 

380,0002 5 219   

7 โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพ่ิมผักอินทรีย์ท่ีผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย 

31 ม.ค. 58- 
30 ม.ค. 59 

333,3332 4 58   

รวม 4,420,334 56 7,291  
 

 
 
 
 

                                                
1  เป็นโครงการวิจัยทีเ่ปิด มก.พว. 
2  เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ที่ให้การสนับสนนุมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เปน็ภาค ี
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ (การสรา้งกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือยกระดับ
การน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างกลไกการเรียนรูแ้ละคลงัความรู้เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในรอบปีงบประมาณ 2558 เป็นไปตามแผนงานจ านวน 7 โครงการ และมีเพิ่มเติมอีก 12 โครงการ ภายใต้
งบประมาณทั้งสิ้น 717,843 บาท  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ 
จ านวน 

ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

เอกสารเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ 38,341  ใช้งบประมาณโครงการวิจัย   

  เว็บไซต์ 37,908  บทความเผยแพร่ 343 บทความ 
สื่อหนังสือพมิพ์เผยแพร่ 11 รายการ 
ชุดความรู้/นวัตกรรม 12 รายการ 

  

  วารสารฅนสหกรณ์ 433  วารสารฅนสหกรณ์เผยแพร่ 4 ฉบับ   

  เอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 
(คู่มือขบวนการสหกรณ์, คู่มือ Smart Officer สกก., คู่มือ Training 
program on coops. Smart Officers, เวทีรับฟังความคิดเห็น การเงิน-
กฎหมายสหกรณ์, 27 แนวคิดการสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ทศวรรษท่ีสอง, คู่มือ
ผู้ตรวจสอบ, โบชัวร์ 1 ทศวรรษสว.สก., ประกาศเกียรติคณุฯ 58)    

-  เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 7 รายการ    

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์      
ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 16  
(ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2558) 

47 338,400 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
ออมทรัพย์อยา่งผู้ช านาญการ 

  

3 การถ่ายโอนความรู้ "บริหารสหกรณ์อย่างไร ไม่ให้ทิ้ง
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
สอ.กฟภ. จก.” (27 พฤษภาคม 2558) 

55 - โบชัวร์ SHOs System   

4 โครงการอบรมหลักสูตร Smart Officers ส าหรับสหกรณ์
การเกษตรภายใต้โครงการยกระดับขดีความสามารถในการ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์ (1-3 กรกฎาคม 2558) 

21 51,285 คู่มืออบรมหลักสูตร Smart Officer 
ส าหรับสกก. 

  

5 โครงการอบรมหลักสตูร Co-op Smart Officers' Program 
(CSO) (18-22 สิงหาคม 2558) 

10 75,828 คู่มือ Co-ops smart officers   

6 เวทีประกาศเกียรตคิุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า และ
เวทเีสวนาวิชาการ “ยกระดับสหกรณ์ เดินหนา้ สู่อาเซียน” 
ประจ าปี 2558  (11 กันยายน 2558) 

434 199,202 วารสารฅนสหกรณ์, ผลลัพธ์การวิจัย/
นวัตกรรม 

  

7 เผยแพร่ผลงานวิจัยชดุโครงการฯ ในงานประกาศเกียรติคณุฯ
และเสวนาวชิาการประจ าปี  2558 (ซุ้มประกาศเกียรติคุณ,     
บู๊ทวารสารฅนสหกรณ์, บู๊ทสิ่งพิมพ์สกว., บู๊ท FS by สปก., 
บู๊ท FS by มทร.ธัญบุรี, บู๊ท FS by สก.โคนมนครปฐม จก., 
บู๊ท FS by ผู้ประกอบการรุ่นใหม่, บู๊ทข้าวหอมอ านาจเจริญ, 
บู๊ทตลาดสุขใจ, บู๊ทสกก.พิมาย จก., บู๊ทสกก.ล าพระเพลิง จก., 
บู๊ทกาแฟกระบ่ี) 

486 13,950 บู๊ทนิทรรศการผลลพัธ์งานวิจัยและ
เครือข่ายพันธมิตร จ านวน 12 บู๊ท,   

  

8 โครงการฝึกอบรมหลักสตูร ความสุข ความสมดุล ความมั่นคง
ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนีย่น (23 มีนาคม 2558) 

28 1,027 ชุดความรู้การจัดการโซ่อุปทาน 
อย่างบูรณาการ, ตัวแบบธุรกิจ 

Farmer Shop 
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ล าดบั ช่ือโครงการ 
จ านวน 

ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

เอกสารเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

9 น าเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer shop  ในเวทีประชุม To 
promote the development of cooperative in Laos 
ประเทศสปป.ลาว (11-13 พฤศจิกายน 2557) 

60 28,025 ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop   

10 เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจร้าน Farmer shop ในหัวข้อ A New 
Business Model for Fairness in Supply Chain 
Management ในเวทีประชุมวิชาการ Society of Asian 
Retailing and Distribution (SARD) ครั้งที ่12  
(29 พฤศจิกายน 2557) 

200 - ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop   

11 เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในงานการประชุม
วิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครัง้ที่ 9 (11 มกราคม 
2558) 

100 - ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop   

12 เผยแพร่ตวัแบบธุรกิจ Farmer Shop ในงานประชมุวิชาการ 
"เกษตรกรรมยั่งยืน ทศิทางและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคเกษตรสู่ความยัง่ยนื" (18 กุมภาพันธ์ 2558)  

120 800 ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop   

13 เผยแพร่ตวัแบบธุรกิจ Farmer Shop ในงานสขุใจไทยแลนด ์
(19 เมษายน 2558) 

500 7,600 ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop   

14 เผยแพร่แบรนด์ผลติภัณฑ์ขา้วภายใตโ้ครงการวิจัย: (ขา้วเกิดบุญ
, ขา้วคุณธรรม, ข้าวหอมอ านาจเจรญิ (5 มิถุนายน 2558) 

150 - ผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์เกิดบุญ, 
คุณธรรม, ข้าวหอมอ านาจเจริญ 

  

15 คณะผู้อบรมหลกัสูตรนานาชาต ิ"Fostering Core Leaders in 
Agricultural Cooperatives" ศึกษาดูงานสถาบันฯ  
(3 มีนาคม 2558) 

14 1,450 ผลลัพธ์งานวิจัย,ชุดความรู้/
นวัตกรรมของสถาบันฯ 

  

16 คณะนักศึกษาโครงการหลักสตูรการจัดการการพัฒนาชนบท 
หลักสูตรนานาชาติ บัณฑิตวทิยาลัย ม.ขอนแก่นดงูานสถาบันฯ 
(6 มีนาคม 2558) 

18 276 ผลลัพธ์งานวิจัย,ชุดความรู้/
นวัตกรรมของสถาบันฯ 

  

17 ผู้อบรมโครงการพัฒนาผู้น าสหกรณ์ภายใต้หลักสูตรผู้น า
สหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 11 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดู
งานสถาบันฯ (28 กรกฎาคม 2558) 

40 - ผลลัพธ์งานวิจัย,ชุดความรู้/
นวัตกรรมของสถาบันฯ 

  

18 รายการชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทย ตอน ทางออกสหกรณ์
แก้ปัญหาทุจริต, ช่อง 29 “สปริง นิวส์” 
(2 มีนาคม 2558) 

  ชุดความรู้จากงานวิจัย Fairtrade   

19 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการแลกเปลีย่นความรู้และสรุปผล
การจัดตัง้เกษตรกรของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร(30 พฤศจิกายน-
1 ธันวาคม 2557) 

95 - คู่มือการบริหารจัดการ  
Farmers’ Market 

  

รวม 40,719 717,843    

หมายเหตุ :   โครงการวิจัยล าดับที่ 8-19 เป็นโครงการนอกเหนือจากแผนงานปี 2558 
 

 3. ผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 
ผลการด าเนินงานตามแผนการเช่ือมโยงเครือข่าย ในรอบปีงบประมาณ 2558 มีการด าเนินงานเครือข่าย

จ านวน 6 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายธุรกิจฐาน
สังคม เครือข่ายการเรียนรู้ฯ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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ล าดบั กิจกรรม 
จ านวนหน่วยงาน

ภาคีทีเ่ข้ามา 
มีส่วนรว่ม 

กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

1 เครือข่ายสังคมออนไลน ์ 37,908  เครือข่ายผู้ตรวจสอบฯ, เครือข่าย
นักวิจัย, เครือข่ายFarmer Shop 
เครือข่ายพันธมิตรสถาบันฯ และ
ผู้สนใจสืบค้นข้อมูล 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ผู้ตรวจสอบฯ, 
Farmer Shop,นักวิจัย ฯลฯ )  

  

2 เครือข่ายด้านการวิจัย 684  นักวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ  นักวิจัย จ านวน 684 ราย   
3 เครือข่ายการเรียนรู้และ

พัฒนาคลังความรู ้
1,435  ผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า, ผู้

ตรวจสอบกิจการฯ, เครือข่าย
ผู้บริโภค, นักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มีคุณค่า, ผู้จัดการสหกรณ์
การเกษตร, และชาวนามืออาชีพ 
และผู้สนใจ 

 ผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า 286 ราย 
 ผู้ตรวจสอบกิจการฯ 809 ราย 
 นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 44 สหกรณ์ 
 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร 75 ราย 
 ชาวนามืออาชีพ 50 ราย นักวิชาการ 21 ราย 

ภาคีหน่วยงาน 27 องค์กร  
 เครือข่าย Smart Officers 34 คน  
 เครือข่าย Farmers’ Market 89 สหกรณ์ 

  

4 เครือข่ายธุรกิจฐาน
สังคม 

1,036  กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน, 
ผู้ประกอบการ Farmer Shop, 
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม, 
เครือข่ายคุณค่าผลไม้, เครือข่าย
คุณค่ายางพารา, เครือข่ายคุณคา่
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย, สภา
ผู้บริโภคข้าวคุณธรรม, เครือข่าย
วิสาหกิจชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
อ านาจเจริญ, เครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

 กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 63 ราย 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 24 องค์กร 

 ผู้ประกอบการ Farmer Shop 236 ราย  
 เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 128 ราย 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 12 องค์กร 
 เครือข่ายคุณค่าผลไม้ 54 สหกรณ์ / ทายาท

เกษตรกร 8 ราย 
 เครือข่ายคุณค่ายางพารา 62 สหกรณ์ 
 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ 16 สหกรณ์ 
 สภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม 33 ราย 
 เครือข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์

อ านาจเจริญ 200 คน 
 เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 200 

คน 

  

5 เครือข่ายวารสารฅน 
สหกรณ์ 

377  ผู้น าสหกรณ์/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในขบวนการสหกรณ์ 

 สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์  377 ราย         
353 องค์กร 

  

6 เครือข่ายผู้ทรงคุณวฒุ ิ 102  ผู้ทรงคุณวฒุิด้านสหกรณ์ภายใต้ชุด
โครงการฯ 

 ผู้ทรงคุณวฒุิ จ านวน 102  ราย ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสถาบันฯ 

  

รวม 41,542     
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 4. ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร 
ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร ในรอบปีงบประมาณ 2558 เป็นไปตามแผนงานทั้ง 4 

โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมงานให้ยึดมั่นในค่านิยมร่วม “ท างานอย่างมีน้ าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และ
มององค์รวม” และเผยแพร่ผลงานในเวทีวิชาการต่าง ๆ ดังรายละเอียดในตาราง 
 

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได ้
ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

1 โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ประจ าปี 2558 “CAI ท างานเป็น เห็น
อนาคต” เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 

• บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางและแผนการด าเนินงานทั้ง 4 ภารกิจ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์การ
พัฒนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

  

2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ    
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือ

เป็นทางการและการเขียนรายงานการประชุม” 
• บุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมีทักษะ องคค์วามรู้ในการ

เขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม 
  

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ • บุคลากร 1 คน ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความ
พร้อมในการก้าวสู่ AEC 

  
 

  โครงการสัมมนาทิฐิบุคลากรสายสนับสนุน
ประจ าปี 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ “ระบบการ
สื่อสารภายในองค์กร” 

• บุคลากร 1 คน มีความรู ้ความเข้าใจระบบการส่ือสารภายในองค์กรและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
จิตส านึกรักองค์กรและการสร้างจิตมุ่งบริการ” 

• บุคลากร 1 คน ได้รับความรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเองและการสร้าง
ทัศนคติทีด่ีในการท างาน 

  

  โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx •  บุคลากร 1 คน ได้รับความรู้เรื่อง EdPEx เพ่ือน ามาใช้ในการท างาน   
  เข้าร่วมเวทีวิจัย/บริการ/เสวนาวิชาการของ

สถาบันฯ 
• บุคลากรสถาบันฯ จ านวน 9 คน ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย

และบริการวิชาการจากการปฏิบัติงานจริง 
  

3 โครงการน าเสนอบทความวิชาการ/ศึกษาดูงาน
และเจรจาธุรกิจ 

   

  น าเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในเวที 
Building up the Co-operative System in 
Laos เมื่อวันที่ 11-13 พ.ย. 58  

• ได้รับเชิญจาก ICA-AP ให้น าเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop: Farmer 
Shop Business Model ในการประชุมสัมมนา Building up the Co-
operative System in Laos ที่ได้น าชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทาน
มาใช้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และยั่งยืน ซ่ึงน่าจะเป็นตัวแบบที่ดทีี่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะได้น าไปพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 
และเช่ือมโยงเครือข่ายกันในอนาคต 

  
 
 

  ประชุมสัมมนาเร่ือง “The Strategic Planning 
on the Co-operative Development of 
Lao PDR” เมื่อวันที่ 23-26 มิ.ย. 2558 

• ได้รับเชิญจาก DAEC, MAF เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ โดยมีแผนการจัดหลักสูตรอบรม Smart Officers ให้กับ
ข้าราชการ DAEC ระหว่างวันที ่18-22 สิงหาคม 2558  

  

  เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาต ิ
“International Conference on Research 
on Food Security, Natural Resource 
Management and Rural” ณ กรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 14-20 ก.ย. 58 

• บุคลากร 2 คน ได้เรียนรู้ร่วมกันในชุมชนคนวิจัยที่สนใจเร่ืองความมั่นคงทาง
อาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่โลกปัจจุบัน ให้ความใส่ใจกับการเชื่อมโยง
การพัฒนาที่น าไปสู่การขจัดปัญหาความยากจน งานวิจัยต่างๆ ที่น าเสนอ 
ชี้ให้เห็นโอกาสการเชื่อมโยงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างภาคี
วิชาการ และหน่วยงานระหว่างประเทศที่สนใจในแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนในอนาคต 

  

4 โครงการพัฒนาทีม Coaching  • บุคลากรสถาบันฯทุกคนเข้าร่วมเวที Team Building Forum เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของทีมงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 

 รายรับ 
 

ในรอบปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีรายรับทั้งสิ้น 7,307,983.23 บาท แยกเป็นรายรับ
จากเงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าจ้างบุคลากร จ านวน 563,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.71 และรายรับจากงบประมาณ
เงินรายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ส าหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จ านวน 316,183.23 บาท คิด
เป็นร้อยละ 4.33 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม-สัมมนา จ านวน 6,428,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 
87.96 ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รายรับรวม 7,307,983.23 บาท 
 
รูปที่ 1 รายรับปีงบประมาณ 2558 
 

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน 

 563,400  บาท 
7.71% 

งบประมาณเงิน
รายได ้

ชุดโครงการวิจัย  
6,428,400  บาท  

87.96% 

งบประมาณเงิน
รายได้สถาบันฯ  
 316,183.23  

บาท  
4.33% 
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 รายจ่าย 
 

ในรอบปงีบประมาณ 2558 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 7,307,983.23 บาท จ าแนกตามหมวด
รายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จ านวน 879,583.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.04 และการจัดสรรค่าพัฒนาวิชาการ จ านวน 
448,522 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.14 งบด าเนินงานโครงการต่างๆ 5,979,878 คิดเป็นร้อยละ 81.83 ของค่าใช้จ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2558 ดังรูปที่ 2 
 

 รายจ่ายจ าแนกตามหมวด 

 
 

รายจ่ายรวม 7,307,983.23 บาท 
 
รูปที่ 2 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 
 

 

หมวดบุคลากร  
879,583.23  บาท, 

12.04% 

ค่าพัฒนาวิชาการ  
448,522 บาท, 

6.14% 

งบด าเนินงานต่างๆ
(ค่าตอบแทน,ค่าใช้

สอย,วัสด,ุ
สาธารณูปโภค )  
5,979,878 บาท, 

81.83% 
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รายงานฐานะการเงินประจ าปีงบประมาณ 2558 
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ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2557 
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 

กรกฎาคม 2558) โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินคุณภาพฯ ซึ่งสถาบันฯมีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี มีผลการ
ประเมินคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ประเมิน 
ปี 2557 

ความหมาย 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 4.00 ดี 
องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 4.00 ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 5 องค์ประกอบ 4.60 ดีมาก 
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แผนงานและงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
สถาบันจัดท าแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

และก าหนดกรอบการท างานเพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดส าหรับหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยมีรายละเอียดแผนงาน
จ าแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานสร้างเครือข่ายฯ และแผนงานพัฒนาองค์กร 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,915,626 บาท  จ าแนกเป็นงบประมาณด้านการวิจัยและสร้างเครือข่าย รวม 6,988,126 บาท งบประมาณ
ตามแผนบริการวิชาการ จ านวน 1,827,500 บาท งบประมาณตามแผนพัฒนาองค์กร จ านวน 100,000 บาท ดังนี ้

 

1. แผนงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.58-ก.ย. 59) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
แหล่งทุน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 

รายงานวิจัย/บทความ
เผยแพร่/ตัวแบบใหม่ 

 4,584,200 สกว. 

(1) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้กลไกสถาบันการศึกษา 

รายงานวิจัย/Smart 
Teachers, ตัวแบบ

หลักสูตร 
 133,333 สกว. 

(2) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้กลไกหน่วยงานรัฐ 

รายงานวิจัย/Smart 
Officers, ตัวแบบ

หลักสูตร 
 133,333 สกว. 

(3) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้กลไกสถาบันเกษตรกร 

รายงานวิจัย/Smart 
entrepreneurs,  
ตัวแบบหลกัสูตร 

 133,333 สกว. 

(4) โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพ่ิม 
ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

รายงานวิจัย/ตัวแบบ
ธุรกิจผักอินทรีย์  190,000 สกว. 

(5) โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพ่ิมข้าว
อินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

รายงานวิจัย/ตัวแบบ
ธุรกิจข้าวอินทรีย์  166,667 สกว. 

1.2 โครงการEnhancing the capacity of 
stakeholders to improve the value 
chain of Tilapia products 

รายงานวิจัย/ตัวแบบ
การยกระดบัมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ปลานิล 
 1,647,260 FAO 

รวมงบประมาณ 6,988,126  

2. แผนงานบริการวิชาการ 
จ/นครั้ง-จ/น 

ผู้เข้าอบรม-จ/น 
ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 

ระยะเวลา (ต.ค.58-ก.ย. 59) งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

แหล่งทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการแข่งขันตามเปา้หมายของยุทธศาสตร์
ประเทศ (สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ)์ 

คลังความรู้เผยแพร่, 
มีภาคีเครือข่ายมาใช้ 

บริการเพิ่มข้ึนปีละ 10% 

            946,000 สกว. 

(1) การพัฒนาเว็บไซต ์ จ านวนบทความเผยแพร่ 20 
บทความ/ชุดความรู้-วัตกรรม

เผยแพร่ 2 รายการ/ผู้ใช้บริการ 
10,000 ราย 

            

(2) วารสารฅนสหกรณ ์ วารสารเผยแพร่ 4 ฉบับ/
จ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 10% 

            

(3) การจัดท าเอกสารและสื่อสิง่พิมพ์เผยแพร ่ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
เพิ่มขึ้น 4 รายการ 

              



 

 

 
24 

2. แผนงานบริการวิชาการ 
จ/นครั้ง-จ/นผู้เข้าอบรม-จ/น 

ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 
ระยะเวลา (ต.ค.58-ก.ย. 59) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
แหล่งทุน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.2 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ 40 คน/รุน่             288,000 เก็บค่าลงทะเบียน 
2.3 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้น าในชุมชน 30 คน x 2 รุ่น             โครงการความร่วมมือ มทร./ส.ป.ก./ชสค. 
2.4 โครงการประกาศเกียรติฯและเสวนาวิชาการ

ประจ าปี 2559: 100 ปีการสหกรณ์ไทย 

 1 ครั้ง             
200,000 สกว. 

2.5 โครงการเปิดหน้าความรู้ เปิดประตสูู่ชุมชน 1 ครั้ง             143,500 สกว. 
2.6 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย 1 ครั้ง             50,000 ชุดโครงการฯ 
2.7 การจัดเวทีประชาพิจารณ์ “แผนยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปการสหกรณ์ในศตวรรษที่สอง” 

1 ครั้ง             100,000 
สสท. 

2.8 การจัดเวทีประชาพิจารณ์ “แผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่” 

1 ครั้ง             100,000 
สปท. 

รวมงบประมาณ 1,827,500  
3. แผนงานการสร้างเครอืข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนา 

ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลา (ต.ค.58-ก.ย. 59) 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

แหล่งทุน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

3.1 Social network ผ่าน facebook ใน 
www.cai.ku.ac.th 

จ านวนสมาชิกลงทะเบียน
เครือข่าย 1,000 คน 

            งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

สกว. 

3.2 การสรา้งเครอืข่ายด้านการวิจัย จ านวนนักวิจัย/องค์กร 
ที่เข้ามามีส่วนร่วม  

200 คน 30 องค์กร 

            
งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

3.3 การสรา้งเครอืข่ายการเรียนรู้และการพัฒนา
คลังความรู ้

จ านวนคน/องค์กร 
ที่เข้ามามีส่วนร่วม  
500 คน 30 องค์กร 

            
งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

3.4 การสรา้งเครอืข่ายธุรกิจฐานสงัคม จ านวนคน/องค์กร 
ที่เข้ามามีส่วนร่วม  
500 คน 30 องค์กร 

            
งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

3.5 การสรา้งเครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ ์ จ านวนสมาชิก 300 คน/
คอลัมน์นิสต์ 10 คน 

            งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

3.6 การสรา้งเครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 50 คน 

            งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

3.7 การสรา้งเครอืข่าย Farmer Shop ในอาเซียน จ านวนคน/องค์กร 
ที่เข้ามามีส่วนร่วม  

20 คน 

            
งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

4. แผนงานพัฒนาองค์กรสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.58-ก.ย. 59) งบประมาณที่ต้ังไว ้ แหล่งทุน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.1 โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าป ี จ/นคนเข้าร่วม/จ/นเวที 
สัมมนาท่ีเข้าร่วม/งบประมาณ 

            
30,000 สว.สก. 

4.2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางแก่บุคลากร 

จ/นบุคลากรเข้ารบัการ
ฝึกอบรมตามแผน 

            
20,000 สกว. 

4.3 โครงการน าเสนอบทความวิชาการ/ศึกษาดูงานและ
เจรจาธุรกิจ 

จ/นบทความ 
จ/นบุคลากรทีเ่ข้าร่วม 

            
ชุดโครงการฯ สกว. 

4.4 โครงการพัฒนาทมี Coaching จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีเรียนรู้ทีเ่ข้าร่วม/

งบประมาณ 

            

50,000 สกว. 

รวมงบประมาณ 100,000  

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 8,915,626  
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ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในรอบปี พ.ศ. 2558 
 

ในปี พ.ศ. 2558 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ ที่มีคุณศศิธร  วิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี 2557 โดยผู้อ านวยการในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้เข้าร่วมรับรางวัลเมื่อ 21 พฤษภาคม 
2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน  

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม ริเริม่มาจากข้อสรุปจากเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายระหว่างแกนน าชาวสวน
ผลไม้ อ าเภอเขาคิชฌกูฏ นักวิชาการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และทีมวิจัยสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ที่ต้องการศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของชาวสวนผลไม้ 
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ดีที่สุดในประเทศไทย อันเนื่องมาจาก ราคาผลไม้ตกต่ า 
ต้นทุนการผลิตสูง และชาวสวนผลไม้จ านวนมากหันไปปลูกยางพาราแทนผลไม้ตามนโยบายรัฐ 
อีกทั้งการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจและลดข้อจ ากัดของสหกรณ์การเกษตรในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างเหมาะสมในบริบทโลกใหม่ แต่ยังคงธ ารงรักษา อัตลักษณ์การเป็นองค์การธุรกิจของ
เกษตรกรเพื่อใช้เป็นกลไกในการพึ่งพาและร่วมมือกัน 

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้เป็นตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกรรายย่อยควบคู่กับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด เป็นแกนกลางใน
การขับเคลื่อน มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สหกรณ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน เปิดเวทีสะท้อนปัญหา เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพตามความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร ซึ่งความโดดเด่นของ
ผลงานอยู่ที่ชุดความรู้ที่ตอบโจทย์วิจัยใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก 
ผลงานเครือข่ายคุณค่าผลไม้ที่ตอบโจทย์ส าหรับแนวทางการสร้างกลไก
การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้มีความยืนหยัดอยู่ในอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งได้ทั้งในรูปชุดความรู้ในการปลุกจิตส านึกการท าสวนผลไม้
คุณภาพ การปรับวิธีคิดแก่เกษตรกรในการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย
ธุรกิจ โดยใช้สหกรณ์เป็นฝ่ายด าเนินการ และความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับเกษตรกรโดยใช้กลไกศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 

ประเด็นที่สอง ผลงานตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ในรูปเครือข่ายคุณค่า ซึ่งเป็นรูปแบบ
การจัดการธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์การเกษตร ที่ได้น าเอาการจัดการโซ่อุปทานมา
ใช้ในธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจสหกรณ์การเกษตรที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางและอยู่ในความต้องการของรัฐบาลใน
การใช้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่ไปกับการลดความ
เหลื่อมล้ า 
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ผลงานเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทั้งในรูปแบบงานวิจัยและนวัตกรรมได้ถูกน าไปเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการต่างๆ โดยมีหน่วยงานภาคีในการสนับสนุนในรอบปี 2558 มีผลงานเด่นดังนี้ 

 

ผลการวิจัยได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (สปช.) 
 

 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับ

เชิญจากอนุกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ชุดต่าง ๆ 4 ชุด ได้แก่  คณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูประบบการเงินและสถาบันการเงิน  (4 
ก . พ .  58), ค ณะ อ นุ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ป ฏิ รู ป
การเกษตร (17 ก.พ. 58), คณะกรรมา-   ธิการ
ปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การ
ท่องเที่ยว และบริการ (19 มี.ค. 58) และคณะ
อนุกรรมาธิการปฏิรูปอตุสาหกรรม (8 พ.ค. 58)  

ไ ด้ น า เ ส น อ ชุ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ
นวัตกรรมจากการวิจัยจัดท าเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบาย ได้แก่ SHOs System ความท้าทายใน
การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ข้อเสนอส าหรับวาระการ
ปฏิรูปการสร้างสังคมผู้ประกอบการ พิมพ์เขียวส าหรับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร และยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ
เกษตรรายสาขา ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 
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ICA น าผลงานตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ไปเผยแพร่ในประเทศสมาชิก 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจาก International Co-operative Alliance Asia-Pacific ให้น าเสนอ
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจรูปแบบใหม่  “Farmer Shop 
Business Model” เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557 
ณ เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายภายใต้
การสนับสนุนของสกว. และคณะเศรษฐศาสตร์ ในเวที
ประชุม Building up the Co-operative System in 
Laos ที่ได้น าชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานมาใช้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และยั่งยืน ซึ่งน่าจะเป็นตัว
แบบที่ดีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะได้
น าไปพัฒนาขบวนการสหกรณ์ และเช่ือมโยงเครือข่ายกนั
ในอนาคต และมุ่งหวังที่จะให้ผู้แทนรัฐบาล นักสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักเห็นความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาใน
แบบองค์รวม นอกจากนั้น ยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยและลาวในการประชุมครั้งนี้ 
 

เวทีประชุมครั้งนี้ ICA-AP ได้วางกรอบแนวทางการประชุมภายใต้หัวเรื่อง “Building up Co-operatives 
system in Laos” เป็นไปตามข้อตกลงของ ICA ที่จะ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาด้วยการใช้
สหกรณ์เป็นกลไกการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใน
ชนบท ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการวางกรอบกฎหมาย
และนโยบายรัฐส าหรับการจัดตั้งและด าเนินงานของ
ระบบสหกรณ์ และการพัฒนาความยั่งยืนโดยการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชนบทผา่นกลไกของสหกรณ์ ซึ่ง
จะได้สานต่อความก้าวหน้าในการวางกรอบแนว
ทางการพัฒนาสหกรณ์ตามประกาศนายกรัฐมนตรีใน

เรื่องสหกรณ์  (Prime Minister Decree on Cooperatives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันการให้เกิดการจัดต้ังระบบ
สหกรณ์ผ่านกลไกของการพัฒนากฎหมายและนโยบายรัฐ และสนับสนุนด้านเทคนิคส าหรับปัจจัยน าเข้าในการยกร่างกฎหมาย
และการก าหนดนโยบายรัฐ 
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การยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจาก Department of Agriculture 
Extension and Cooperative (DAEC) Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)  
เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในช่วงปี 2016-2020  เพื่อเผยแพร่แนวคิดการจัดตั้งตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop และการสนับสนุนองค์ความรู้การจัดตั้ง Farmers’ Market 
ในสปป.ลาว รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านวิชาการสหกรณ์กับกรมส่งเสริม
กสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ. 
2558 ณ เมืองเวียงจันทร์ ประเทศสปป.ลาว 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ประชุมได้ร่วมก าหนดกรอบแนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สปป.ลาว ระหว่างปี 2016-2020 ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน์ “ก่อเกิดเป็นระบบสหกรณ์ในภาคส่วนเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดต้ังและด าเนินงานสหกรณ์ เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ปัญหาการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิต ธุรกิจสหกรณ์มีความม่ันคง ย่ังยืน มีเครือข่ายครอบคลุมการจัดการโซ่อุปทาน
จากต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือน าประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน”  

 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1: วางกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ก าหนดนโยบายต่อเน่ืองและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนา

สหกรณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: มีแผนการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: วาง Platform การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสหกรณ์และพัฒนาระบบธุรกิจสหกรณ์อย่างม่ันคง และ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: มีสื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาองค์ความรู้/ศูนย์เรียนรู้/ตัวแบบสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จเผยแพร่

เร่ืองสหกรณ์แก่ประชาชนตระหนักเห็นความ ส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ผ่านกลไกการ
เรียนรู้ในสถาบัน การศึกษาทุกระดับ และองค์การปกครอง 

 
 

โดย DAEC จะได้น าแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไปบรรจุไว้ในแผน
ของ DAEC และจะท าหนังสือขอความร่วมมือให้ CAI มาเป็นที่ปรึกษา ในการ
วางแผนธุรกิจส าหรับ Pilot Project กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มกาแฟ กลุ่มปลูกข้าว 
กลุ่มปลูกผัก และการจัดท า Farmer market เพื่อสร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจแก่
ประชาชน และได้ขอความอนุเคราะห์ให้ CAI พัฒนาหลักสูตร โดยในเบื้องต้นขอให้
พัฒนาหลักสูตร Smart Officers ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ส าหรับทีมงาน DAEC จ านวน 10 คน ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 18-22 เดือน
สิงหาคม 2558 ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 

 

 
29 

Farmer Shop Business Model 

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ “A New Business Model for Fairness in Supply Chain Management” ในเวที
ประชุมวิชาการ SARD ครั้งท่ี 12  

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ น าเสนอผลงานตัวแบบธุรกิจร้าน Farmer 

shop ในหัวข้อ “A New Business Model for 
Fairness in Supply Chain Management” 
ในเวทีประชุมวิชาการ Society of Asian 
Retailing and Distribution (SARD) ครั้งที่ 12  
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และ University of Marketing and 
Distribution Sciences (UMDS) ประเทศญี่ปุ่น 
ในหัวข้อหลัก คือ “Challenging Issues in 
Asian Retail Internationalization: 
Focusing on Primary Industries in the 
Emerging Markets” โดยมีผลงานวิชาการ
น าเสนอจ านวน 21 ผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 

A New Business Model for Fairness in Supply Chain    Management 
 

This paper examines the new business model of “Farmer Shop” that creates a practical lesson 
about  how it operate, the challenges of bridging the gap for inclusiveness and how they take advantage 
of emerging opportunities as an alternative retail shop in community. The research methodology focuses 
on integrating the supply chain management 
and the new business system to achieve the 
common interests of all related strategic 
partners. The conclusion will demonstrate the 
five core values of the Farmer Shop Business 
Model. These findings will show the alternative 
opportunity for community-based enterprise in 
order to achieve fairness business system. The 
policy implications and future research opportunities are presented at the end of this paper.  
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เผยแพร่ผลงานตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งท่ี 9   
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากคณะเศรษฐศาสตร์ใหร้่วมประชุมวิชาการและจดันิทรรศการน าเสนอ
ผลลัพธ์การวิจัยตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9 (The 
Ninth National Conference of Economists) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีภาคี
สถาบันการศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย
รามค าแหง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าร่วม โดยเล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมการเขาสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและก้าวเดนิไปพร้อมกับกระแสเศรษฐกิจโลก 
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การจัดเวทีเรียนรู้แก่ผู้อบรมหลักสูตรนานาชาติของ ICA-AP รุ่นท่ี 2”  
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เผยแพร่ผลงานให้กับผู้อบรมหลักสูตรนานาชาติ โครงการอบรมหลักสูตรนานาชาติ 
“Fostering Core Leaders in Agricultural Cooperatives” รุ่นที่ 2 ภายใต้
การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International Cooperative Alliance, Asia 
& Pacific-ICA AP) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้แทน
สหกรณ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจากประเทศฎาน กัมพูชา ลาว พม่า 
เนปาล และเวียดนาม 

 
   
 
 
 
 
 

 

การจัดเวทีเรียนรู้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ MRDM ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เผยแพรผ่ลงาน และร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์งานวิจัย
ด้านการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทยกับคณะ
นักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบท หลักสูตรนานาชาติ (Master of Rural 
Development Management, MRDM) จากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2558 จ านวน 18 คน  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ชุมชน: Living Learning Center 
 

การด าเนินการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรมอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วมกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ผลผลิตการวิจัยเป็นชุด
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดกลไกการถา่ยโอนความรู้จาการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาที่กว้างขวางขึน้ สว.สก. สกว. และภาคีเครือข่าย 
จึงได้ร่วมกันพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์
เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ 
(กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่) รายละเอียดดังน้ี 

  
  

 

ในปี 2549 กลุ่มชาวนาภายใต้มูลนิธิธรรมะร่วมใจ จ.ยโสธร ประสบปัญหาเร่ือง ราคาข้าวตกต่ าเหลือเพียงเกวียนละ 8,000 
บาท โดยผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(IFOAM) และเคยขายได้มากกว่าเกวียนละ 1 หมื่นบาท ต่อเน่ืองกันมาหลายปี ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากปริมาณการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีมากกว่าปริมาณความต้องการ
ซ้ือ ดังน้ันเม่ือได้ปรึกษาขอค าแนะน าจากนักวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ า โดย
บูรณาการน าเอาเอกลักษณ์ที่มีอยู่เดิม คือ “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา” ควบคู่กับ
การสร้างแบรนด์ข้าวคุณธรรมเพื่อให้ผลผลิตของพวกเขามีความแตกต่างในสายตา
ของผู้บริโภค และการสร้างพันธมิตรธุรกิจเพื่อน าผลผลิตกระจายสู่ผู้บริโภคเป้าหมาย  

ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม มีกิจกรรมการให้บริการการผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์เพื่อลดตน้ทุนการผลิต การรวบรวม
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการ
บริหารจัดการกลุ่ม การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และผักผลไม้อินทรีย์ กิจกรรมการ
เข้าค่ายธรรมะ และกิจกรรมการสปาบ้านทุ่ง ซ่ึงศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ได้น าเอา
แนวคิดการจัดการโซ่อุปทานมาส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้ /ทักษะในการยกระดับ
มูลค่าเพิ่ม ในแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพการผลิต และการสร้างแบรนด์ การ
เชื่อมโยงภาคีพันธมิตรในการวางแผนจ าหน่าย มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาดูงานจ านวน 4,256 ราย 147 องค์กร 
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ในปี 2550 กลุ่มชาวสวนผลไม้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด จังหวัดจันทบุรี เผชิญปัญหาที่
มีผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน ขณะเดียวกับราคาจ าหน่าย
ผลไม้มีราคาตกต่ า (โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ผลไม้ออกสู่ตลาด) 
กอปรกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน จึง
ท าให้ชาวสวนผลไม้จ านวนมากเปลี่ยนอาชีพไปปลูกยางพาราและ
ปาล์มน้ ามันแทน ด้วยตระหนักดีเรื่องการท าสวนผลไม้อย่างยั่งยืน
และ การธ ารงรักษาสวนผลไม้คุณภาพในแหล่งปลูกผลไม้ที่ดีที่สุดของ
ประเทศ  พ่อวิชัย ประกอบทรัพย์ และทายาทเกษตรกรชาวสวน
ผลไม้ ภายใต้การสนับสนุนของนัก-วิชาการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

จันทบุรี สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม 
จ ากัด ได้รวม ตัวกันเป็นกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ  ด้วยจิตส านึก “การพึ่งพา
และร่วมมือกัน” กลุ่มชาวสวน ผลไม้คุณภาพ จึง เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตที่จะช่วย
จรรโลง ให้คน ในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนได้มอง เห็นความส าเร็จอย่างเป็นองค์
รวมระหว่างวิถีอาชีพ และวิถีชีวิต 

ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ มีกิจกรรมการให้บริการ
การผลิตผลไม้คุณภาพ การบริหารจัดการฟาร์ม ความส าคัญของการจัดการ
ข้อมูลการผลิต การสร้างทายาทเกษตรกร และการรวมกลุม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษา
ดูงานจ านวน 2,850 ราย 47 องค์กร 
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ในปี พ.ศ. 2551 ชุมชนอ าเภอสามพรานที่ต้องการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการ
ใช้สารเคมีในการท าการเกษตรและการปล่อยน้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมลงแม่น้ าล าคลอง จนเกดิผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิต แกนน าโดยผู้บริหารโรงแรมสวนสามพราน ซึ่ง
ตระหนักเห็นความส าคัญของการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันของคนใน
ชุมชน ภายหลังจากการใช้เวทีระดมความคิดกันหลายครั้ง ในที่สุดก็ได้
ข้อสรุปร่วมกันที่จะรวมตัวกันในรูปของ “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม

พราน” โดยมีภาคี ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.สามพราน กลุ่มแม่บ้าน ต.สามพราน  กลุ่มเกษตรยั่งยืน  กลุ่มปลู กข้าว-
เกษตรยั่งยืน กลุ่มโอทอปวัดไร่ขิง และโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครปฐม 
โดยมีโรงแรมสวนสามพรานเป็นแกนน า และได้ก าหนดปณิธานร่วมของกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดย
มีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมี
สุขถ้วนหน้า” 

“ตลาดสุขใจ” เป็นแหล่งเรียนรูม้ีชีวิตที่เกษตรกร และผู้บริโภคที่เห็น

คุณค่า ในเรื่องอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ผ่านกลไกของตลาดนัดซึง่

ด าเนินการทกุวันเสาร-์อาทิตย์ 

ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ มีกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้วิถีเกษตร
อินทรีย์ การให้บริการความรู้การจัดการตลาดเกษตรกร และการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์  มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
จ านวน 3,000 ราย 69 องค์กร 
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บ่อยครั้งที่เกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยผลิตในระดับต้นน้ าของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร มักจะมองเป็นปัญหาของสังคมที่
คอยรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและหลายครั้งทีป่ัญหาของเกษตรกร
ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นปัญหาระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สิน ปัญหา
ที่ ดิ นท ากิ น และปัญหาความยากจน ผลการ วิจั ยภายใต้ ชุด
โครงการวิจัยฯ ช้ีให้เห็นปัญหาและข้อจ ากัดของสินค้าชุมชน สินค้า
สหกรณ์ และสินค้าเกษตรแปรรูป ที่เผชิญกับปัญหาขาดช่องทาง
การตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค กอปรกับค่าการตลาดในการวางจ าหน่าย
สินค้าในไฮเปอร์มาร์ทสูงมากจนท าให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแบก
รับภาระไม่ไหว ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้
ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

 

Farmer Shop เป็นตัวแบบธุรกิจทางเลือกที่ได้ถูกออกแบบใหผู้้ผลิตและผูบ้รโิภคมาเปน็เจา้ของร่วมกัน โดยการน า
ชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทาน
อย่าง บูรณาการมาใช้ในธุรกิจภายใต้
สโลแกน “ไม่ได้หวังที่ก าไร แค่อยากให้
เป็นลูกค้าประจ า” ซึ่งช่วยรณรงค์ให้คน
ไทยตระหนักเห็นความส าคัญของแบรนด์ 
Farmer Shop ที่เป็นทางเลือกของคนไทย
ในการพัฒนาระบบธุรกิจจากต้นน้ า กลาง
น้ า สู่ปลายน้ า เพื่อจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก อีกทั้งยังช่วยลดความ เหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงตลาด และกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่เผชิญหน้าในปัจจุบัน 

ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ได้ด าเนินการเผยแพร่ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ ใส่ใจ
ในการค้าที่เป็นธรรมน าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยปลุกจิตส านึกผู้บริโภคในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย การพัฒนา
ทักษะแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้ ทีม Coach ของชุดโครงการฯ มีผู้สนใจ ใช้บริการทั้งสิ้น 685 คน  8 องค์กร 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) เป็นหน่วยงานสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้ง
ข้ึนตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2547 ในฐานะหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้
แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2546-2549) เพื่อท าหน้าที่
ศึกษาวิจัยและให้บริการสนับสนุนการพฒันาการสหกรณ์ นับตั้งแต่
เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา สว.สก. ได้วางกรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยใน 1 ทศวรรษ (พ.ศ. 2549-2559) ภายใต้ชุด
โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม : The DC&F” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สว.สก.ได้มีบทบาทในการวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ของ
ประเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในขบวนการสหกรณ์และชุมชนโดยมีพื้นที่การ
ท างานกว้างขวางกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ จนก่อเกิดเป็นชุดความรู้/นวัตกรรมจากการวิจัย อาทิ ชุดความรู้เครือข่ายคุณค่า 

ชุดความรู้เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจนใน 
3 มิติ ชุดความรู้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนแปลง 
ชุดความรู้การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ชุด
ความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ กรอบ
การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม กรอบการ
พัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม นวัตกรรมเครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม นวัตกรรมเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ  
นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และนวัตกรรมตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop 

 
ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมการให้บริการห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล และ
การให้ค าปรึกษาเรื่องการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ใน
ห้วงเวลารายงานความก้าวหน้าชุดโครงการ 6 เดือน มีการให้บริการ
วิชาการด้านประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 57 ครั้ง มีหน่วยงานและผู้สนใจ
เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 319 ราย 24 องค์กร 
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กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
เกษตรกรในพื้นที่ 12 ต าบล จ านวนประมาณ 130 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่การปลูกพืช (พืชหลักส่วนใหญ่ คือ  ข้าว  
อ้อย ข้าวโพด ) และการเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ  แพะ) ปัญหาที่เกิดข้ึนกับสมาชิก
ส่วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่มีพื้นที่ท ากินเป็นของตนเอง การขาดแคลนน้ าในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนเงินลงทุน ราคาผลผลิต
ตกต่ า ฯลฯส่งผลให้เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ เกิดภาวะมีหนี้สิน สมาชิก
กลุ่มได้ตระหนักถึงปัญหาและสาเหตุที่เกิดข้ึน จึงพร้อมใจกันที่จะร่วมมือเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน  เป้าหมายหลัก คือ การเพ่ิมรายได้  การลดต้นทุน
การผลิต  โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเป็นส าคัญ  อันเป็นรากฐานส าคัญของการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม  นอกจากนี้สมาชิกลุ่มยังได้มีการก าหนดภารกิจหลัก
ร่วมกัน 5 ประการ คือ 1.สัจจะออมทรัพย์วันละบาท  2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  3.แก้ปัญหาหนี้สิน  4. โครงการเลี้ยงโค  
5. การมีศูนย์เรียนรู้ โดยมีแปลงทดลองการปลูกพืชโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์    

จากปัญหาที่มีการวิเคราะห์ร่วมกันนั้น สมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้
ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ และให้
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งทางกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยมีการหารายได้
เสริม เปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ท าปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เป็นต้น 
ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่มที่มี ทั้งหมด 12 กลุ่มย่อย ได้แก่ ไพร

นกยูง หนองน้อย หนองแซง สุขเดือนห้า บ้านเช้ียน เด่นใหญ่ เนินขาม นางลือ สามง่าม กระบอกเตี้ย หัวยูง และมะขามเฒ่า มี
สมาชิกทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยทางกลุ่มนั้นได้มีการรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพ มีเป้าหมายหลักในการร่วมมือกัน 
คือการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ นอกจากนี้ทางกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ได้มีปฏิญญาบ้านคลองใหญ่ร่วมกัน คือ จะ
รวมพลังมุ่งมั่นใช้ปัญญาแก้ปัญหาหน้ีสิน เพ่ือรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่อย่างยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ร่วมมือกัน
ฟื้นฟูอาชีพ รวมกลุ่ม รักษาทรัพย์สินในพื้นที่ ซึ่งได้มีภารกิจร่วมกันในเรื่อง 1. สัจจะออมทรัพย์วันละบาท 2. ส่งเสริมการใช่ปุ๋ย
อินทรีย ์3. แก้ปัญหาหนี้สิน 4. โครงการเลี้ยงโค 5. การมีศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะมีแปลงทดลองการปลูกพืชโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
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กิจกรรมเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีกิจกรรมร่วมกันภาคีรวมทั้งสิ้น 156 กิจกรรม 
โดยมีกิจกรรมเด่นดังต่อไปนี้ 

  

โครงการประกาศเกียรติคุณฯ และเสวนาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

วันที่  11 กันยายน 2558 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และภาคีเครือข่าย
หน่วยงานรัฐและขบวนการสหกรณ์ ได้ร่วมมือกันสานต่อนโยบายตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา
การสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การประกาศเกียรติคุณแก่นักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการน าคุณค่าสหกรณ์ไปใช้ในวิถีผู้น าสหกรณ์และวิถีการด าเนินงานของ
สหกรณ์ โดยความหวังให้คนในขบวนการสหกรณ์และคนในสังคมได้น าไปเป็นแบบอย่าง 

โดยการด าเนินการเป็นไปภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีท่านอ.เชิญ บ ารุงวงศ์ เป็นประธาน 
ท่านอาจารย์วรเทพ ไวยาวิโรจน์ ท่านอาจารย์สุรจิตต์  แก้วชิงดวง  คุณลดาวัลย์  ค าภา ผศ.ดร.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์         
ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร  เป็นกรรมการ รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท เป็นกรรมการและเลขานุการ   

โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ีย
นแห่งประเทศไทย จ ากัด  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
นิคมสหกรณ์แม่สอด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี จ ากัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี จ ากัด  ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา  ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า มีจ านวนทั้งสิ้น 23 คน สหกรณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกมีจ านวนทั้งสิ้น 
18 สหกรณ์ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาซึ่งได้ด าเนินการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เห็นสมควรให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่
นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี พ.ศ. 2558 3 ท่านได้แก่ 1.) นายแพทย์ นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จ ากัด 2.) คุณบุญลภ ไชยหล่อ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านคลองใหญ่ จ ากัด 3.) คุณ

สุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด และ
ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี พ.ศ. 2558 5 สหกรณ์ 
ได้แก่ 1.) สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด จ.นครราชสีมา 2.) สหกรณ์นิคม
แม่สอด จ ากัด จ.ตาก 3.) สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด จ.ชลบุรี 4.) 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านทุ่งเลียบ จ ากัด จ.พัทลุง และ 5.) ร้านสหกรณ์
โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด จ.ล าปาง 
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เวทีเสวนาวิชาการประจ าปี 2558 ภายใต้หัวเรื่อง “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน” จัดโดยสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์และหน่วยงานภาคี 
ได้แก่  ภาควิชาสหกรณ์ ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป .ก. ) 
ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเจตนารมณ์
ส าคัญเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้แก่ผู้น า
สหกรณ์ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ 
โดยในเวทีจะเป็นการเผยแพร่ ชุดความรู้ 
และนวัตกรรมที่เป็นผลลัพธ์จากการวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ที่ส าคัญ ได้แก่ ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม ที่
ขยายผลไปจัดต้ังและด าเนินงานในสถาบันการศึกษา ขบวนการสหกรณ์ และชุมชน และเนื่องจากปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เรา
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดเวทีเสวนาวิชาการเผยแพร่แนวคิด “การยกระดับสหกรณ์ ก้าวสู่อาเซียน แก่ผู้สนใจในโอกาส
ปีแห่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 โดยคาดหวังว่าการจัดประชุมเสวนาฯ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเวที
ได้น าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจในองค์กร/หน่วยงาน และชุมชนจัดข้ึนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้อง
สุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในเวทีเสวนา จ านวน 434 
คน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

เวทีเสวนาในช่วงเช้าเรื่อง “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน” ด าเนินรายการโดยคุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ 
คนเกษตรมากความสามารถที่คลุมคลีกับงานของสถาบันฯมาต้ังแต่ต้น และวิทยากรผู้ร่วมเวทีอีก 7 ท่าน ประกอบด้วย คุณ
บริสุทธ์ิ เปรมประพันธ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล รองผู้อ านวยการส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, คุณลดาวัลย์  ค าภา รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
รศ.ดร.พีรเดช  ทองอ าไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, คุณสุวรรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการส านักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ดร.ธนภัท แสงอรุณ ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ    รศ.จุฑา
ทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ได้มา
ให้แนวคิดการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์เมื่อเปิดเสรีอาเซียน 
(AEC) ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันภายใต้ปัจจัย 3 ส่วน คือ คน
คุณภาพ สินค้าคุณภาพ และเครือข่ายคุณภาพ ในการยกระดับ
สหกรณ์ ซึ่งรวมถึงสหกรณ์ที่มีฐานประชาชน ให้สามารถเป็นกลไก

ของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม บนการพึ่งพาและร่วมมือกัน ซึ่งหากได้มีการเช่ือมโยงธุรกิจซึ่งกันและกันก็จะ
สามารถยกระดับคุณค่าและพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมได้กว้างขวาง และพร้อมที่จะเดินหน้าสู่อาเซียนได้มากข้ึน  
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เวทีประชุมกลุ่มย่อยช่วงบ่าย “Smart Officers” ซ่ึงมีที่มาจากการออกแบบให้เกษตรกรยุคใหม่มีความเป็นมืออาชีพ 
ดังน้ันจึงเกิดประเด็นว่า ถ้าจะให้เกษตรกรเป็นมืออาชีพ แล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากภาครัฐจะต้องท าอย่างไร ซ่ึงในที่สุดได้มีการก าหนด

สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ “ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน มีความสามารถในการยกระดับขีดความสามารถใน
การประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดสมดุลในการด าเนินชีวิตแก่เกษตรกร มี
ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบันเกษตรกร  มี
ความสามารถใน การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และมี
ทักษะในการประเมินสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ” จากน้ันมา
ออกแบบหลักสูตร หาตัวแบบเร่ืองต่างๆ บูรณาการเป็นหลักสูตร แล้วน าไป

ทดสอบ โดยต้องการให้เป็นหลักสูตรนอกห้องเรียน คือ เรียนไป ท าไป ใช้เคร่ืองมือส าคัญ 2 ประการ คือ Project Based Learning 
และการรวมกลุ่มเป็น Farmer Shop  

Smart Officers ที่ผ่านหลักสูตรมีทั้งหมด 13 คน และได้รับมอบเกียรติ
บัตรจากท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (ประธานกรรมการประจ าสถาบันฯ) ซ่ึงการ 

เป็น Smart Officers มืออาชีพ “ต้องมีใจ รู้จักการท างาน ร่วมคิด ร่วมท ากับเกษตรกร 
การสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน ๆ มีความรู้สหวิทยาการ มี
ความสามารถในการถ่ายทอด และมีความเข้าในในนวัตกรรมและมาตรฐาน” 

นอกจากน้ันไฮไลท์ของงานเสวนาวิชาการประจ าปี 2558 ยังมีการ
น าเสนอบู๊ทนิทรรศการผลงานวิจัยของสถาบันฯและภาคี จ านวน 12 บู๊ท ได้แก่ ซุ้ม
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 255 บู๊ทวารสารฅนส
หกรณ์ บู๊ทสื่อสิ่งพิมพ์ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บู๊ท Farmer Shop 
by ส.ป.ก. น าผลงาน สจล.โมเดลที่เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค บู๊ท Farmer Shop 
by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) น าผลิตภัณฑ์ของ มทร. 
(ทั้งไส้กรอก ไข่ไก่ และผลิตอีกหลายอย่างจากฟาร์ม) มาจ าหน่ายภายใต้ House 
Brand Farmer Shop  บู๊ท Farmer Shop by สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากั ด เป็น
สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าเม่ือปี 2557 และได้น าโมเดลตัวแบบธุรกิจ 
Farmer Shop ไปใช้ในธุรกิจสหกรณ์ ได้น าผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์มาให้เราได้ชิม
กัน บู๊ท Farmer Shop by ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาจ าหน่ายสินค้าอินเทรนด์ คนรุ่น
ใหม่ ใส่ใจการค้าที่เป็นธรรม บู๊ทข้าวหอมอ านาจเจริญ กลุ่มชาวนาภายใต้เครือข่าย
วิสาหกิจชาวนาอ านาจเจริญ น าข้าวแบรนด์ข้าวหอมอ านาจเจริญมาจ าหน่ายในงาน 
บู๊ทตลาดสุขใจ น าผักและผลไม้อินทรีย์มาจ าหน่าย บู๊ทสินค้าสหกรณ์การเกษตรล า
พระเพลิง จ ากัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 น าสินค้าดังของสหกรณ์ 
(หม่ีโคราช) มาจ าหน่าย บู๊ทสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด  หน่ึงในสหกรณ์
การเกษตรภายใต้เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มี
คุณค่าแห่งปี 2558 น าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์มาแสดงและจ าหน่าย อาทิ ข้าวแบรนด์

ทุ่งสัมฤทธิ์  และแบรนด์ข้าวเกิดบุญ และบู๊ทกาแฟกระบี่ ภาคีเครือข่ายวิจัย Farmer Shop 
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การจัดท าโครงการยกระดับสมรรถนะ Smart Officers: CSO ให้ สปป.ลาว  
 

หลักสูตร “Training Program on Co-ops Smart Officers” เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ จ านวน 10 คน เม่ือวันที่ 18-22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามแผนงานภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (CAI) และกรมส่งเสริมกสิกรรมและ
สหกรณ์ (DAEC) เม่ือคราวประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ 
สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อยกระดับสมรรถนะในการท างานของ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ เน้ือหาสาระ 
ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  การท าให้ผู้อบรมเข้าใจว่าสหกรณ์คือ
อะไร มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการอ่ืนอย่างไร  สมาชิกและชุมชนได้

อะไรจากสหกรณ์ ท าไม ICA Blueprint ถึงส าคัญในอนาคต, จุดสมดุลระหว่างหน้าที่ของบุคคล 3 ฝ่าย, การพัฒนาแผนกลยุทธ์และน า
กลยุทธ์สู่การจัดการธุรกิจสหกรณ์, การจัดการการเงินขั้นพื้น ฐานการท าบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงิน ความส าคัญของงบก าไร
ขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงนิเพื่อที่จะสามารถน ามาวางแผนกิจกรรมสหกรณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, การจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจสหกรณ์, กรอบคิด และชุดความรู้ในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรให้ประสบความส าเร็จจากกรณีศึกษา ตลาดสุขใจ , การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ ด้วยตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop  
และการศึกษาดูงานและเรียนรู้โรงงานผลิตของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร และการบริหารจัดการตลาดสี่มุมเมือง ของบริษัทดอนเมืองพัฒนา จ ากัด 

ผลการอบรมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด และได้มีปฏิญญา/สัญญาใจ  

• CAI จะให้การสนับสนุน ประสานภาคีในการร่วมมือกันกับ DAEC 
เราจะร่วมมือกัน สร้างสรรค ์Smart Officers สู่การยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม
ชาวกสิกรรมของสปป.ลาว และไทยเพื่อน าไปสู่การบรรลุการเปน็ตลาดฐานการผลติ
เดียวตามกรอบ DAEC Blueprint  

• ในส่วนของ DAEC จะท าหน้าที่ก าหนด Strategic plan และ
กรอบการท างานในส่วนของภารกิจ DAEC ภายใต้กลไก Smart Officers เพื่อน า
ความรู้จากหลักสตูร CSO ไปใช้  

• การจัดสัมมนาในกลุ่มของข้าราชการ DAEC และผู้เก่ียวข้อง เพือ่
บรรลุ  one vision และน าไปสู่การก าหนดแผน  Pilot Implementation, 
Evaluation 

• แนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์เข้มแขง็ทัง้ในระยะสั้นและระยะ
ยาว ผ่าน Pilot project 

• R & D  Unit and Learning center  of  DAEC 

• Brand DAEC 
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โครงการเตรียมความพร้อมแก่ฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตร (Smart Officers)  
 

ในห้วงเวลาของทศวรรษแห่งการสหกรณ์โลก (พ.ศ. 2553-2563) สัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศ (ICA) และภาคีพันธมิตรทั่วโลก ได้วางกรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สหกรณ์ที่จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแก่ประชาชน โดยสหกรณ์การเกษตรถูกวางต าแหน่งให้เป็นกลไกใน
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการยกระดับการผลิตที่มีผลิตภาพเพิ่มในแนวทางของการผลิตที่
ให้เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นไปในทิศทางของการจัดการที่เป็นธรรมาภิบาล 
เพื่อการสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจแก่ประชาคม 

เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ที่ให้ความส าคัญกับสหกรณ์ในการเป็นกลไกการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ใน
ฐานะที่ประเทศไทยเป็นผูน้ าส าคัญติดหนึ่งในแปดของโลก ดังนั้น จึงเห็น
ความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาระบบธุรกิจในทิศทางของการจัดการที่ดี 
ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่จะเป็นก าลังส าคัญใน
การยกระดับการท างานของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศบนวิถีการท างานของ
สหกรณ์เพื่อน าประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนอย่างแท้จริง 

เพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ จึงได้พัฒนาหลักสูตร Smart 
Officers ส าหรับสหกรณ์การเกษตรข้ึน กลุ่มเป้าหมายในรุ่นแรกเป็นผู้ช่วย
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร หรือพนักงานสหกรณ์ที่มีประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 5 ปี ที่อยู่ในเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย และภาคี
เครือข่ายวิจัยส.ป.ก. มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อปรับวิสัยทัศน์แก่พนักงาน
สหกรณ์ส าหรับกรอบแนวทางการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรใน
บริบทโลกใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานด้านการจัดการสหกรณ์ใน
แนวปฏิบัติที่ดี และการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของสหกรณ์ และเพื่อ
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานของ Smart Officers ในการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติในสหกรณ์ จัดข้ึนระหว่างวันที่ 1-3  กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุม 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลการด าเนินการหลักสูตรฯ มีบุคลากรสหกรณ์สมัครเข้ารับ
การอบรมจ านวน 21 คน จาก 9 สหกรณ์ และ 1 หน่วยงาน (ธ.ก.ส.) ผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
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หลักสูตร “เปาบุ้นจิ้น รุ่นท่ี 16” 
 

หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ เป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่
น าชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่ผ่านโครงการฝึกอบรม โดยน ามายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการและ

จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ภายใต้คณะท างาน
หลักสูตร เพื่อให้ได้ตัวแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถ
ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการ
พัฒนาสหกรณ์ในทิศทางของการน าคุณค่าสู่สมาชิกและ
ชุมชน และการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง ซึ่งสถาบันฯ  ได้
สร้างกลไกให้เกิดเป็นเครือข่ายผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ในอนาคตที่จะเป็นเสาหลัก
ทางความคิดแก่สังคมต่อไป หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน วิสัยทัศน์ ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถ
ปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยการเสริมสร้างกรอบคิด 
หลักการ และจริยธรรมในการตรวจ  สอบกิจการ เทคนิค
ด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
และการจัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการ การใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เพื่อการถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม และวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ซึ่งจะเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง อันจะ
ท าให้ผู้ เ ข้ าร่ วมการฝึกอบรม  ได้ทั้ ง ความ รู้  และ
ความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือเป็นสังคม
ฐานความรู้ต่อไปในอนาคต 

หลักสูตรอบรมการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ เป็นหลักสูตรที่มี

การจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน รวม 16 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน 805 คน เกิดเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ (เปาบุ้นจิ้น) โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดอบรม 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจ านวน 47 คน ระหว่าง
วันที่ 16-21  มีนาคม  2558 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ช้ัน 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คลังความรู้/ สื่อเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เจตนารมณ์ของการจัดท าและเผยแพร่/คลงัความรู้ของสถาบันฯเป็นไปเพื่อน าชุดความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย
มาจัดท าในรูปของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจัดท าในหลายรูปแบบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและสาธารณชน ได้เข้าถึงเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

 

วารสารฅนสหกรณ์และบทความ 
 

วารสารฅนสหกรณ์เป็นวารสารรายไตรมาส ภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาสหกรณ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ทุก ๆ 3 เดือน มีจุดมุ่งหมายเพื่อประมวลความรู้และนวัตกรรมที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์เพื่อเผยแพร่อย่างมีแบบแผน และช่วยรณรงค์ให้เกิดสังคมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้น าสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถีแห่งการพึ่งพาและร่วมมือกันก่อ
เกิดเป็นสังคมแห่งปัญญาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยรวบรวมเอาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
นักวิชาการ ข้อสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ  ข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย ผลลัพธ์งานวิจัย 
และข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่ผู้น าสหกรณ์และผู้ที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาให้เท่าทัน
ต่อภาวะการณ์ปัจจุบัน จ าแนกเป็น 6 คอลัมน์ที่น่าสนใจ คือ ในแวดวงคนสหกรณ์  มุมมองจากคนแดน
ไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย  ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และ
นานาสาระ  

ปัจจุบัน วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่รวม 29 ฉบับ มีบทความน าเสนอทั้งสิ้น 369 
บทความ จ าแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่
กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ  

ในรอบปีงบประมาณ 2558 วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่จ านวน 4 ฉบับ มีบทความ
น าเสนอทั้งหมด 49 บทความ จ าแนกเปน็ 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มีบทความน าเสนอ
ทั้งหมด 9 บทความ อาทิ ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี และตัวเลขหน้ี
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ไทย...เพิ่มขึ้นหรือลดลงเทียบจากปีที่แล้ว คอลัมน์มุมมองจากคนแดนไกลมีความ
น าเสนอทั้งหมด 6 บทความ อาทิ เขาท าอะไรในการประชุมคองเกรส CIRIEC คร้ังที่ 30 และ ก าแพง 
คอลัมน์เติมความรู้มีบทความน าเสนอทั้งหมด 15 บทความ อาทิ พม่า...จะก้าวเป็นผู้น าในตลาดส่งออกข้าว
ได้ไหม และก้าวสู่อาเซียนกับสถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ คอลัมน์เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัยมีบทความน าเสนอ
ทั้งหมด 10 บทความ อาทิ สะท้อนความคิดจากเวทีเรียนรู้สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทย และตามไปดูศูนย์เรียนรู้
กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ที่ชยันาท คอลัมน์ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์มีบทความ
น าเสนอทั้งหมด 5 บทความ อาทิ เร่ืองพื้นฐานในกฎหมายสหกรณ์เกาหลีใต้ และมองต่างมุมเร่ืองกฎหมาย
สหกรณ์ และคอลัมน์นานาสาระ มีบทความน าเสนอทั้งหมด 4 บทความ คือ เขาว่าอย่างน้ัน ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง  

ปัจจุบันวารสารฅนสหกรณ์มีสมาชิกเข้ามาเป็นเครือขา่ยสงัคมขอ้มูลข่าวสารจ านวน 399 ราย และเผยแพร่ใน
สถาบันการศึกษา และห้องสมุด จ านวน 4 แหง่ 
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 
 

ในรอบปี พ.ศ. 2558 สถาบันฯ ได้เผยแพร่คู่มือการเรียนรู้และ Pocket Book ที่น่าสนใจ จ านวน 12 รายการ ดังนี ้
 

(1) 27 แนวคิด การสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษท่ี 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(2) ขบวนการสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) กวีเกี่ยวรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ็อกเก็ตบุ๊ค “27 แนวคิดการสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2” เป็นหนังสือที่รวบรวม
บทความเก่ียวกับความรู้และนวัตกรรมน าการพัฒนาสหกรณ์ อาทิ สหกรณ์....นวัตกรรมความคิดที่
งดงามข้ามศตวรรษ รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์ กระบวนทัศน์ปฐมบทของการพัฒนาสหกรณ์สู่
การพึ่งตนเอง การน ายุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ไทย การเปลี่ยนแปลง
โลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ธุรกิจฐานสังคม: กลไกในการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนธุรกิจกับการสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงส าหรับธุรกิจสหกรณ์ การพัฒนาการตลาดสินค้า
เกษตรโดยระบบสหกรณ์ การสร้างโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตร 
กรอบการขับเคลื่อนสู่ระบบการเงินบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน โซ่อุปทานข้าวหอมมะลิบรรจุ
ถุง และFarmer Shop ทางเลือกของประชาชน 

 

หนังสือ “ขบวนการสหกรณ์” ได้น าเอาแนวคิด หลักการสหกรณ์ และองค์ความรู้ด้าน
การสหกรณ์มาบูรณาการกับชุดความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย  

มีสาระส าคัญเก่ียวกับกรอบคิด กรอบแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ การเชื่อมโยง
ความร่วมมือกันเป็นขบวนการสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ 
บริบทของสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ กรณีศึกษาส าหรับสหกรณ์ที่น่าสนใจในประเทศต่าง ๆ 
ได้แก่ สหกรณ์ผู้บริโภค สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิต ตลอดจนนโยบายรัฐที่เหมาะสมใน
การสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 

 

หนังสือ “กวีเ ก่ียวรวง” เป็นการเรียบเรียงเน้ือหาสาระและภาพประกอบที่ เป็น
ผลการวิจัยเรื่อง “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้: จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้อยู่ในรูปแบบที่
อ่านแล้วเข้าใจง่าย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตอย่างสมดุล
และมีความสุข  

มีเน้ือหาสาระที่เก่ียวกับแนวความคิดและวิถีการประกอบอาชีพของชาวนาให้สามารถ
เผชิญหน้าอย่างท้าทายกับปัญหาและอุปสรรค ภายใต้อัตลักษณ์ชาวนา “คิดเก่ง ท าเป็น เห็น
อนาคต”  
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(4) คู่มือ Smart Officers I 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) คู่มือ Smart Officers I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) คู่มือการด าเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“คู่มือ Smart Officers I” จัดท าขึ้นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสมรรถนะแก่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความพร้อม และเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญในการ
บริหารสหกรณ์การเกษตรภายใต้บริบทโลกใหม่  

มีเน้ือหาสาระหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมรรถนุใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับทัศนคติ การ
ปรับกระบวนทัศน์ และเพิ่มพูนความรู้ทักษะที่เก่ียวข้อง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การบรรลุเป้าหมาย และภารกิจของสหกรณ์การเกษตร โดยประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ 5 
หน่วยเรียน ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้น าเอาชุดความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและ
เรียบเรียงจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการความรู้  

 

คู่มือ “Co-ops Smart Officers” เน้ือหาสาระส าคัญ ได้แก่ สหกรณ์คืออะไร มีความ
แตกต่างจากผู้ประกอบการอ่ืนอย่างไร  สมาชิกและชุมชนได้ อะไรจากสหกรณ์ ท าไม ICA 
Blueprint ถึงส าคัญในอนาคต, จุดสมดุลระหว่างหน้าที่ของบุคคล 3 ฝ่าย, การพัฒนาแผน     
กลยุทธ์และน ากลยุทธ์สู่การจัดการธุรกิจสหกรณ์, การจัดการการเงินขั้นพื้นฐาน การท าบัญชี งบ
แสดงฐานะทางการเงิน ความส าคัญของงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินเพื่อที่จะ
สามารถน ามาวางแผนกิจกรรมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล , การจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจสหกรณ์, กรอบคิด และชุดความรู้ในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรให้ประสบ
ความส าเร็จจากกรณีศึกษา ตลาดสุขใจ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
สหกรณ์ ด้วยตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop   

 

“คู่มือการด าเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop” มีเน้ือหาสาระส าคัญเก่ียวกับ
ความรู้ในการบริหารจัดการร้าน Farmer Shop ประกอบด้วย การเลือกท าเลที่ตั้งและการ
สร้างความแตกต่าง การสร้างบรรยากาศภายในร้าน เทคนิคการสั่งซ้ือสินค้า การก าหนด
ราคา เทคนิคการรับเข้าสินค้าและจัดชั้นวาง การขายและให้บริการ ณ จุดแคชเชียร์ การ
จัดการสต็อกสินค้า การจัดท าเอกสารและรายงานการเงิน และภารกิจประจ าวันของร้าน  
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(7) คู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตร“ชาวนามืออาชีพ..จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน..”  

 

(8)  

(9)  

(10)  

(11)  

(12)  

(13)  

 

 

 

(8) คู่มือการถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

(9) คู่มือการสร้างสรรค์นวัตกรรม น าการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

“คู่มือการเรียนรู้สู่การเป็นชาวนามืออาชีพ” มีสาระส าคัญเก่ียวกับแนวคิด หลักการ 
ความรู้ และทักษะ ที่จะน าไปสู่การยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ ทั้งการปลุกจิตส านึก และปรับ
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพชาวนา การปรับวิธีคิด ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ชาวนามืออาชีพตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ คือ “รักษ์คุณธรรม คิดสร้างสรรค์และแบ่งปัน มีศรัทธาในอาชีพ ใฝ่ห าความรู้อยู่
ตลอดเวลา” ที่มกีารออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางของ Backward Design ที่น าเอาสภาพ
ปัญหาของชาวนาขึ้นมาเป็นประเด็นส าหรับการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กรอบการประเมินผล
การเรียนรู้ จากน้ันจึงน าไปก าหนดสาระการเรียนรู้ และด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้ความ
ร่วมมือของชุมชนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ แกนน าเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แก่ชาวนา จากน้ันจึงน าหลักสูตรไป
ทดลองใช้โดยครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สิงห์บุรี มหาสารคาม และชุมพร 
แล้วจึงน าผลการประเมินมาปรับปรุงเป็นคู่มือเรียนรู้โดยทีมวิจัย 

 

คู่มือ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม น าการเปลี่ยนแปลง” เป็นการน าเสนอผลงาน
ตัวแบบนวัตกรรมทั้ง 4 ประกอบด้วย ตัวแบบนวัตกรรมข้าวคุณธรรม ตัวแบบนวัตกรรม
เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ ตัวแบบนวัตกรรมกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shopเพื่อการเผยแพร่แก่สาธารณะ โดยคาดหวังจะเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และผู้สนใจเพื่อการน าไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดการยกระดับต่อไป 

 

คู่มือ “การถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับผลงานวิจัย ได้แก่ ชุด
ความรู้และนวัตกรรม กรอบการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบแบรนด์เชิงคุณค่า ตัวแบบธุรกิจฐาน
สังคมที่เกิดจาก “ความร่วมมือ” เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นทางเลือกของ
ประชาชน การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการสร้างอ านาจการต่อรอง การเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ตลาดและเข้าถึงปัจจัยการผลิต อีกทั้งได้ตระหนักรู้อย่างชัดแจ้งในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ท าให้ชุมชนที่เป็นภาคีการวิจัย ของพวกเราได้เรียนรู้และการน าชุดความรู้ต่างๆ 
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบอาชีพและการมีชีวิตที่ดีตามอัตภาพ 
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(10) คู่มือการบริหารจัดการ Farmers’ Market 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(11) คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(12) Pocket Book 14 ปี การสร้างสรรค์งานวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คู่มือ “การบริหารจัดการ Farmers’ Market” เป็นคู่ มือที่จัดขึ้นเพื่อใช้ใน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวบรวมผู้ผลิตคุณภาพ และการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าในรูปแบบของแนวปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการ 
Farmers’ Market ที่ให้เห็นถึงรูปแบบ Farmers’ Market สิ่งจูงใจในการจัดตั้งและ
ด าเนินงาน Farmers’ Market โครงสร้างพื้นฐาน การประสานงานผู้เก่ียวข้องใน Farmers’ 
Market การประชุมกลุ่มเป้าหมาย การท าวิจัยตลาด การก าหนดตลาดธุรกิจ การออกแบบ
และวางระบบบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนข้อแนะน าส าหรับสิ่งที่
ควรและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ส าหรับสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งและด าเนินงานตลาดเกษตรกร  

 

คู่มือ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ” เป็นคู่มือที่จัดท า
ขึ้นส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่การเป็นผู้ช านาญการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออทรัพย์ เน้ือหาหลักสูตรประกอบไปด้วยชุดความรู้ทั้งด้านการพัฒนาความคิด
เชิงบูรณาการ การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ที่จะได้รับจากวิทยากร ได้แก่ บริบทการ
ด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างคุณค่าแก่สมาชิกอย่างยั่งยืน  บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบและ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ความรู้พื้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรู้ กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ  เทคนิคการ
ตรวจสอบการเงินการบัญช ีเทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบ
ด้านการบริหารการเงิน และการจัดการความรู้ (KM) ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการ 

  

Pocket Book “14 ปี การสร้างสรรค์งานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” จัดท าขึ้นเน่ืองในโอกาสสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้ มีการด าเนินการครบ 10 ปี และเป็นปี เฉลิมฉลอง 72 ปี  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ได้มีอายุครบ 10 ปี ในปี พ.ศ. 2557 และเป็นปีที่ 14 ที่สร้างสรรค์งานวิจัย จึง
ได้รวบรวมข้อมูลการวิจัยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชุดโครงการวิจัยฯ การวางระบบสร้างสรรค์
งานวิจัย การขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัย ชุดความรู้จากการวิจัย นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ 
แบบธุรกิจตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่ชุมชน สังคม และประเทศ สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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คลังข้อมูลทางเว็บไซต์สถาบันฯ (www.cai.ku.ac.th) 
 

สถาบันฯจัดท าเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงเครือข่าย จัดท าหน้าต่างความรู้ 8 
บาน ในการรวบรวมบทความและองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ สหกรณ์/ธุรกิจฐานสังคม กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์
การเงิน นวัตกรรม ข้าวและชาวนา เศรษฐกิจการเงิน สารสนเทศ
สหกรณ์/ภาคี การเรียนรู้ของฅนสหกรณ์, คลังความรู้ เกี่ยวกับ
ผลงานวิจัย, บทความวิชาการ,  Slide Share ส าหรับนวัตกรรมการ
ยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ , E-magazine, Facebook 
เครือข่ายนักวิจัย, Facebook เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ , Facebook โครงการร้าน Farmer Shop, ศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิต 6 ศูนย์เรียนรู้ , ระบบฐานข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ ได้
ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจมากขึ้น  

 ในส่วนของการเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์มีจ านวนเมนู
หลักทั้งหมด 22 เมนูและเมนูย่อยจ านวน 64 เมนู มีจ านวนบทความ
ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ จ านวน 348 บทความ ชุดความรู้นวัตกรรม 
จ านวน 20 ชุด วีดีทัศน์ จ านวน 31 ชุด รายงานวิจัย จ านวน 92 เล่ม E-magazine จ านวน 28 เล่ม ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสถาบัน จ านวน 823 ข่าว พ๊อคเก็ต       บู๊คออนไลน์ จ านวน 18 เล่ม Facebook เครือข่ายนักวิจัย มีจ านวนสมาชิก 951 
คน Facebook ร้าน Farmer Shop มีจ านวนสมาชิก 3,732 คน Facebook ผู้ตรวจสอบกิจการ มีจ านวนสมาชิก 1,481 คน  
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สื่อ สิ่งพิมพ์เผยแพร่อ่ืน ๆ 
 

ในรอบปี พ.ศ. 2558 สถาบันฯได้มีการด าเนินการจัดท าเอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่เป็นคลังความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ รายงานวิจัย บทความวิจัย สิ่งพิมพ์ พ็อคเก็ตบุ๊ค สื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านรายการทีวี 
หนังสือพิมพ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 58 รายการ ดังนี ้
 

  
1.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้า 
ที่เป็นธรรม ระยะที่ 7” 

2.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะ 

การแข่งขัน 

  

  
3.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ” 

4.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน

ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร” 
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5.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา” 

6.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
โครงการวิจัย ”การยกระดับมูลค่าเพ่ิมข้าวอินทรีย ์

ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” 

  

  
7.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

โครงการวิจัย ”การยกระดับมูลค่าเพิ่มผกัอินทรีย์ 
ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” 

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
โครงการวิจัย การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใชเปน 

กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเช่ือมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล 
  

  
9. รายงานความก้าวหน้า 

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม ระยะที่ 8” 
10. รายงานความกา้วหน้า 

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพือ่ยกระดบัสมรรถนะการแข่งขันปีที ่2  
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11. รายงานความก้าวหน้า 

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ” ปีที่ 2 

12. รายงานความก้าวหน้า 
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน

ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร” ปีที่ 2 
  

  
13. รายงานความก้าวหน้า 

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา” ปีที่ 2 

14. รายงานความก้าวหน้า 
โครงการวิจัย ”การยกระดับมูลค่าเพ่ิมข้าวอินทรีย ์

ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” ปีที่ 2 

  

  
15. รายงานความก้าวหน้า 

โครงการวิจัย“การยกระดับมูลค่าเพ่ิมผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”ปีที่ 2 
16. รายงานประจ าปี 2557 
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17. คู่มือ TRAINING PROGRAM ON CO-OPS SMART OFFICERS 18. คู่มือ เอกสารหลักสูตร SMART OFFICERS I 

  

  
19. คู่มือการด าเนินงาน โครงการร้าน Farmer Shop 20. ขบวนการสหกรณ์ 

  

  
21. คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย : โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ” 
22. คู่มือ เวทีรับฟังความคดิเห็น  

“การพัฒนาระบบสนับสนุนทางด้านการเงินและกฏหมายสหกรณ์” 
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23. คู่มือการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 24. คู่มือ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ 

  

  
25. คู่มือ การจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ 26. คู่มือ การจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ 

  

  
27. คู่มือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์การเกษตร 28. คู่มือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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29.คู่มือการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 30. พ็อกเกต็บุ๊คการสร้างสรรค์นวัตกรรมน าการเปลี่ยนแปลง 

  

  
31. คู่มือการถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัย 32. คู่มือการบริหารจัดการ Farmers’ Market 

  

  
33. Pocket book 27 แนวคิดการสร้างสรรค์สหกรณส์ู่ศตวรรษที่ 2 34. คู่มือการเรียนรู้ สู่การเป็นชาวนามืออาชีพ 
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35. โบชัว ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน 36. โบชัว การประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าประจ าปี 2558 

  

 
 

37. โบชัวร์ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รุ่นที่ 16 38. โบชัวร์ Smart Officers I ส าหรับสหกรณ์การเกษตร 
  

  
39. เผยแพร่ผ่านสื่อทีวีรายการชี้ชัดจัดเต็ม ปฏิรูปประเทศไทย:  

ทางออกสหกรณ์ฯ.....แก้ปัญหาทุจริต  
ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ทางช่องสปริงส์นิวส ์

40. วีดีทศัน์ยกระดบัสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซยีน เผยแพร่ในงานประกาศเกียรติคณุ 

นักสหกรณแ์ละสหกรณ์ที่มีคณุค่าแห่งปี 2558 
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41. เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 7 ยโสธร ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
ตีตลาดห้างชั้นน า 

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

42. สหกรณ์ : ตัวแบบธุรกิจที่สร้างโลกได้ดีกว่า 
หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วันที่ 1 มกราคม 2558 

  

  
43. โครงการร้านค้าจากเกษตรกรไทย 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

44. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณคา่ผลไม้ได้รับรางวัล 
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ าปี 2557 

เว็บไซต์ www.eco.ku.ac.th วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
  

  
45. สกว.จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศงานวิจัยเด่นประจ าปี 2557 

เว็บไซต์ http://www.kehakaset.com วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 
46. Farmer shop ร้านค้าโมเดลต้นแบบจากงานวิจัย 
เว็บไซต์ www.isranews.org วันที่ 19 เมษายน 2558 

 

http://eco.ku.ac.th/new58/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD-4/?postTabs=0
http://www.kehakaset.com/index.php/component/content/article/79-information/1634-12121212121212121
http://www.isranews.org/thaireform/thaireform-documentary/item/38009-farmer-shop.html
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47. ตามไปดู คิชฌกูฏโมเดล ผลงานวิจัยดีเด่นของ สกว.  

ประจ าป ีพ.ศ.2557 โครงการวิจัยเครือขา่ยคุณค่าผลไม้คุณภาพ 
เว็บไซต ์http://www.thongthailand.com วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 

48. “คิชฌกูฏโมเดล”ต้นแบบการน าระบบสหกรณม์าใช้ให้ธุรกิจ 
ผลไมข้องเกษตรกรเมืองจันท์อยูไ่ด้อย่างยั่งยืน 

เว็บไซต ์http://www.idotravellers.com วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
  

  
49. มอบรางวัลนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 25 กันยายน 2558 
50. เสวนายกระดับสหกรณ์ก้าวสู่อาเซียน 

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก วันที่ 11-27 กันยายน 2558 
  

  
51. มอบรางวัลสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558 

หนังสือพิมพ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนิวส ์
ฉบับที่ 9 ประจ าเดือนกันยายน 2558 

52. ต่อยอดพัฒนาระบบเรียนรู้ ยกระดับเกษตรกรสมาชิกฯ เทียบชั้นสากล 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 29 กันยายน 2558วันที่ 29 กันยายน 2558 

 
 

http://www.thongthailand.com/articles/42241329/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B9-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%8F%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5--%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7.-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2557--%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html
http://www.idotravellers.com/index.php/2013-11-30-05-05-30/98-2013-12-05-04-08-26/1171-2015-07-06-10-21-27
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53. ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม 54. ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ 

  

  
  

55. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 56. ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 

  

  
  

57. ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 58. ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ 
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ตารางกิจกรรม สถาบันในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการด าเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 156 กิจกรรม 
ดังรายละเอียด 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

1 7  
ตุลาคม  
2557 

การประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการวิจัยการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

2 ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

2 9  
ตุลาคม 2557 

ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวนาคุณธรรมได้ เข้ าพบ 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ เพื่อขอค าแนะน าในการจัดเวที
เสวนาวิชาการ 

2 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

3 9  
ตุลาคม 2557 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจ าเดือนครั้งที่ 
7/2557 

10 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

4 13 
ตุลาคม 2557 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

5 14  
ตุลาคม  
2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อยกร่างหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านอาหาร 
โภชนาการ และสุขภาพภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส 

300 ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 โรงแรม ที 
เคพาเลช ถ.แจ้งวัฒนะจ.นนทบุรี 

6 15  
ตุลาคม 2557 

การประชุมติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบส่ง เสริ มการเ รี ยนรู้ เ พื่ อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา 

7 ห้องประชุมวิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทยมหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี 

7 17-18  
ตุลาคม  
2557 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใน
พื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

21 ห้อง 601ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

8 20  
ตุลาคม 2557 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน  
ส.ป.ก.ได้เข้าพบผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เพื่อขอค าปรึกษาการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอย่างยังยื่น 

6 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

9 21  
ตุลาคม  
2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯเข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์รวม
พลังเพื่อเด็กไทยแก้มใส 

600 ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
แจ้งวัฒนะ กทม. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

10 21  
ตุลาคม  
2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯได้ประชุมขับเคลื่อนแผนร้าน 
Farmer shop ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการร้าน 
Farmer shop คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

3 ร้าน Farmer shop  
คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

11 22  
ตุลาคม  
2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงาน
ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. ประจ าปี 2557  

12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน 
พญาไท กรุงเทพ 

12 26 ตุลาคม - 
4 พฤศจิกายน 

2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ 
"Public, Social and Cooperative Economy : 
Innovative answer to Global Issues  
ณ ประเทศอาเจนติน่า 

1  ประเทศอาเจนติน่า 

13 5  
พฤศจิกายน 

2557 

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนา
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

14 6  
พฤศจิกายน 

2557 

การประชุมหารือร่วมกับคุณสถาพร มีเจตนา และ
ทีมงาน ผู้สนใจน า Farmer shop ไปใช้ประโยชน์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

15 6  
พฤศจิกายน 

2557 

การประชุมหารือโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 

5 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

16 10 
พฤศจิกายน 

2557 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

17 10 
พฤศจิกายน 

2557 

การประชุมขับเคลื่อนแผนงานร้าน Farmer shop 
ร่วมกับหุ้นส่วนผู้ประกอบการร้าน Farmer shop คณะ
เศรษฐศาสตร์มก. 

6 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

18 11 
พฤศจิกายน 

2557 

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานน าตลาดสุขใจสัญจรมา
จ าหน่ายสินค้าผักและผลไม้ที่ปลอดภัยยัง SCB Park  
ครั้งที่ 2 

990 SCB Park Plaza พหลโยธิน 

19 11-13 
พฤศจิกายน 

2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯน าเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer 
shop  ในการประชุม To promote the 
development of cooperative in Laos  

60 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

20 20
พฤศจิกายน 

2557 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจ าเดือนครั้งที่ 
8/2557 

10 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

21 26 
พฤศจิกายน 

2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯได้รับเชิญจาก สกว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้าร่วมการประชุมเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อลด
ความเสียเปรียบของเกษตรกรในกลไกตลาดข้าวอินทรีย์
และทุเรียนหลงลับแล 

27 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

22 27
พฤศจิกายน 

2557 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

23 29 
พฤศจิกายน 

2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯได้รับเชิญให้น าเสนอผลงานวิจัยตัว
แบบธุรกิจร้าน Farmer shop ในหัวข้อ A New 
Business Model for Fairness in Supply Chain 
Management ในการประชุมวิชาการ Society of Asian 
Retailing and Distribution (SARD) ครั้งที่ 12 

200 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 
มก. 

24 29-30 
พฤศจิกายน 

2557 

วันสังคมสุขใจ ” ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด ย้อนสังคมไทย 
สู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวีปลอดภัย 

 1,500 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 

25 30 
พฤศจิกายน 

2557 

ผู้บริหารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ประเทศ สปป.ลาว 
ศึกษาดูงานพื้นที่เครือข่ายงานวิจัยสถาบันฯ 

7 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 

26 30 
พฤศจิกายน -
1 ธันวาคม 

2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดการความรู้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดตั้งตลาดเกษตรกร
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ( Co-op Market ) 

80 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 

27 1  
ธันวาคม 
2557 

เจ้าหน้าที่ วิจัยสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 
หัวข้อ Strengthening of Cooperative Networks 
beyond AEC   

200 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

28 3  
ธันวาคม 
2557 

เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 
หัวข้อ Strengthening of Cooperative Networks 
beyond AEC  จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรม
ส่งเสริมสหกรณ์, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย, Association Of Asia 
Confederation Credit Union 
(ACCU),InternationaleRaiffeisen-Union (IRU) และ 
The DGRV (DeutscherGenossenschafts-und 
Raiffeisenverband e. V.) 

80 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

29 3  
ธันวาคม 
2557 

เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 

800 ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

30 4  
ธันวาคม 
2557 

เจ้าหน้าที่สถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 

 50 ศาลาประชาสัมพันธ์ห้องสมุดพิทยา
ลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

31 4  
ธันวาคม 
2557 

การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ  
ประจ าปี 2557   

12 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

32 11 
ธันวาคม 
2557 

การประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และสหกรณ์โคนมนครปฐมจ ากัดใน
การน าโครงการร้าน Farmer Shop ไปขยายผล 

8 ห้องประชุม สหกรณ์โคนมนครปฐม 
จ ากัด  
จ.นครปฐม 

33 12  
ธันวาคม 
2557 

ร้าน Farmer shop ออกบู๊ทจ าหน่ายสินค้าในงานการ
ประชุมเวทีข้าวไทย 2557 ภายใต้หัวข้อ  “การปฏิรูป
ยทุธศาสตร์ข้าวไทย” 

300  ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 

34 16  
ธันวาคม 
2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯถ่ายโอนชุดความรู้ธุรกิจ  Farmer 
shop แก่ชาวนามืออาชีพในพื้นที่จังหวัดชุมพร 

31 ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังวิทยา
เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

35 16-17 
ธันวาคม 
2557 

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจ าปี 2557 ในหัวข้อ “CAI 
ท างานเป็น เห็นอนาคต”  

9 หาดทัศนีย์ อ าเภอหัวหินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

36 18  
ธันวาคม 
2557 

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานน าตลาดสุขใจสัญจรมา
จ าหน่ายสินค้าผักและผลไม้ที่ปลอดภัยยัง SCB Park  
ครั้งที่ 3 

900 SCB Park Plaza พหลโยธิน 

37 29  
ธันวาคม 
2557 

การประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
จังหวัดอ านาจเจริญ 

6 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

38 29  
ธันวาคม 
2557 

ประชุมร่วมกับคุณฐานิศร์ สุทธสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าการจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ที่ธ.ก.ส.จะ
รับซ้ือข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากทางเครือข่ายผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์จังหวัดอ านาจเจริญ 

8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธ.ก.ส. ส านักงานบางเขน 

39 6  
มกราคม 
2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

40 6  
มกราคม 
2558 

การประชุมถอดบทเรียนการให้บริการจ าหน่ายสินค้าของ
ร้าน Farmer shop อาคารปฏิบัติการร่วมกับ 8 fair-
trader   

8 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

41 7  
มกราคม 
2558 

การประชุมเตรียมการน าเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร 

3 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

42 9  
มกราคม 
2558 

การประชุมการเตรียมการน าเสนอ (ร่าง) รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
สถาบันการศึกษา 

5 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรี 

43 11  
มกราคม 
2558 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอ
ผลลัพธ์การวิจัยตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9  

100 อาคารปฏิบัติการ  
คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

44 12  
มกราคม 
2558 

การประชุมหารือแนวทางการน าตัวแบบธุรกิจร้าน 
Farmer shop ไปขยายผลในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

45 16  
มกราคม 
2558 

การประชุมถอดบทเรียนกลุ่มเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

26 ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
บ้านห้วยเสือสามัคคี จ ากัดจ.เพชรบุรี 

46 19 
มกราคม 
2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

47 20  
มกราคม 
2558 

เวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบสนับสนุนทางด้าน
การเงินและกฎหมายสหกรณ์ 

12 ห้องเอ้ืองหลวง ชั้น 3 อาคารเคยูโฮม 
มก. 

48 22  
มกราคม 
2558 

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานน าตลาดสุขใจสัญจรมา
จ าหน่ายสินค้าผักและผลไม้ที่ปลอดภัยยัง SCB Park ครั้ง
ที่ 4 

1,000 SCB Park Plaza พหลโยธิน 

49 22  
มกราคม 
2558 

การประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การจัดตั้งร้าน Farmer 
shop ณ บริเวณศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์สหกรณ์
โคนมนครปฐม จ ากัด 

9 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

50 28  
มกราคม 
2558 

การประชุมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรมระยะที่ 7 

22 ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

51 30 
มกราคม 
2558 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจ าเดือน ครั้ง
ที่ 1/2588 

9 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

52 3  
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร
ปีที่ 2  

3 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

53 3  
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อยปีที่ 2  

7 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

54 4  
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อยปีที่ 2  

2 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

55 4  
กุมภาพันธ์ 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญเข้า
ร่วมการประชุมให้ข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนว
ทางการปฎิ รูประบบสหกรณ์แก่ที่ ประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการปฎิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน 

 11 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข 209 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 
2  

56 5 
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

57 5  
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน
สหกรณ์โคนมนครปฐมจ ากัด 

14 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

58 6  
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ 

3 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

59 7  
กุมภาพันธ์ 

2558 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกับเครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรม จ.ยโสธร น าข้าวและผักอินทรีย์มาจ าหน่าย ใน
งานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2558 

 509 บู๊ทN 18 บริเวณด้านหน้าอาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ มก. 

60 17  
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

61 17  
กุมภาพันธ์ 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมน า
กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบการเกษตร (Conceptual 
Design)ในที่ประชุมอนุกรรมาธิการปฏิรูปปฏิรูปการเกษตร 

15 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 
2 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

62 18  
กุมภาพันธ์ 

2558 

โครงการร้าน Farmer shop ออกบู๊ทในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ เกษตรกรรมยั่งยืนทิศทางและกลไก 
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรสู่ความยั่งยืน 

 350 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 

63 20  
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา
ปีที่ 2  

2 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

64 23  
กุมภาพันธ์ 

2558 

การประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 8   

  25 ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

65 25  
กุมภาพันธ์ 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาครั้งที่ 1 

10 ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา 

66 27  
กุมภาพันธ์ 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบกองเลขาธิการ
สภาพัฒนาสตรีสหกรณ์แห่งอาเซียน 

 200 ห้องประชุม ช.ส.ค. 

67 3  
มีนาคม  
2558 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรนานาชาติ“Fostering Core Leaders 
in Agricultural Cooperatives” รุ่นที่ 2 ในโอกาสศึกษา
ดูงานสถาบันฯ  

 14 ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

68 5  
มีนาคม  
2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการถ่าย
โอนความรู้สร้างความเข้าใจเบื้องต้นในหัวข้อสหกรณ์
ผู้บริโภคแก่คณะท างานบริษัท สวนเงินมีมา จ ากัด 

12 บริษัท สวนเงินมีมา จ ากัด ถนนเฟื่อง
นคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

69 6 
มีนาคม  
2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

70 6  
มีนาคม  
2558 

คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทหลั กสู ต รนานาช าติ  จ ากบัณฑิ ต วิทย าลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

18 ห้อง 601 ชั้น 6  อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

71 16-21  
มีนาคม  
2558 

อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 16   

 47 พันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.
โฮม มก. 

72 17  
มีนาคม  
2558 

การประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การจัดตั้งร้าน Farmer 
shop ณ บริเวณศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์สหกรณ์
โคนมนครปฐม จ ากัด 

 13 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

73 17  
มีนาคม  
2558 

ภาคี เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์เข้าพบผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
เพื่อปรึกษาหารือการจัดท า Farmer Market 

3 ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

74 19  
มีนาคม  
2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว
และบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อพิจารณาศึกษาแนว
ทางการปฏิรูประบบการเกษตรและด้านอ่ืนๆ 

 32 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข 115 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 
2 

75 19  
มีนาคม  
2558 

การประชุมภาคีเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

23  ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

76 23  
มีนาคม  
2558 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความสุข ความสมดุล ความ
ม่ันคงชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยู เ น่ียนภายใต้
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร 

 28 ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

77 26  
มีนาคม  
2558 

การปร ะชุ มกลุ่ ม สร้ า ง เครื อข่ ายพี่ น้ อง สองต าบล
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย 

 29 ห้องไพลิน โรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

78 30 
มีนาคม  
2558 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจ าเดือน ครั้ง
ที่ 2/2558 

9 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

79 31  
มีนาคม  
2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการวาง
กรอบการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจให้
เข้มแข็งและแข่งขันได้ในสากล 

3 ห้องประชุมรัฐสภา 1  

80 2  
เมษายน  
2558 

การประชุม Farmer shop by Student 10  ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

81 7  
เมษายน  
2558 

ภาคี เ ครื อข่ ายทายาทเกษตรกรภาคเห นือเข้ าพบ
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อปรึกษาหารือ
ทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ 

 7 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

82 7  
เมษายน  
2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

83 9 
เมษายน 
2558 

การประชุมขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน
สหกรณ์โคนมนครปฐมจ ากัด 

12 ห้องประชุมสหกรณ์ 
โคนมนครปฐม จ ากัด 

84 16  
เมษายน  
2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

85 16  
เมษายน  
2558 

การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

86 17  
เมษายน  
2558 

การประชุม Kick Off โครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกรปีที่ 2  

6 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

87 17 
เมษายน 
2558 

การประชุม Kick off โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2  

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

88 19  
เมษายน  
2558 

คุณสรวิชญ์ สุบุญ หรือหมอก้องจัดบู๊ทนิทรรศการสุขใจ
ไทนแลนด์ น าเสนอร้าน Farmer shop 

 500 อุทยานาการเรียนรู้ TK Park 

89 20 
เมษายน  
2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

5 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

90 21  
เมษายน  
2558 

การประชุม Kick Off โครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันการศึกษาปีที่ 2  

9 ห้องประชุมวิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ปทุมธานี 

91 21  
เมษายน  
2558 

การประชุม Kick off โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยปีที่ 2   

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

92 22 
เมษายน  
2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

93 22  
เมษายน  
2558 

การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐปีที่ 2  

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

94 23  
เมษายน  
2558 

การประชุมสร้างทีมงานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมทีมงาน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

95 23-24  
เมษายน  
2558 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมงานวิจัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมทีมงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สาม
พราน  
จ.นครปฐม 

96 27  
เมษายน  
2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯร่วมแสดงความยินดีแก่  
รศ.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10 ห้อง โถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

97 28 
เมษายน  
2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

98 30  
เมษายน  
2558 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558 9 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

99 30  
เมษายน  
2558 

เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วมการประชุมตกผลึกทาง
ความคิดในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายทาง
การเงินของสหกรณ์ 

149 ห้องปริ้นบอลรูม โรงแรมปริ้นพาเลส 
มหานาค กทม. 

100 2 
พฤษภาคม 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุม
มูลนิธิสังคมสุขใจ 

6 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 

101 8 
พฤษภาคม 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือและแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องการปฎิรูปการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ 

4 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 217 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 
2 

102 8 
พฤษภาคม 

2558 

การประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ข้ า ว อินทรี ย์ ที่ ผ ลิ ต โด ย เ กษต รกรร ายย่อย  ปีที่  2  
ประจ าเดือน 

3 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

103 11 
พฤษภาคม 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

104 11 
พฤษภาคม 

2558 

การประชุมจัดท าร่างหลักสูตรสมรรถนะผู้น าสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกร ปีที่ 2 

7 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

105 18 
พฤษภาคม 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

106 19 
พฤษภาคม 

2558 

การประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558 

6 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

107 21 
พฤษภาคม 

2558 

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
เด่น สกว. ประจ าปี 2557ประเภทรางวัลด้านกลุ่มงาน
ชุมชนและพื้นที่  จาก ศ. นพ.ไกรสิท ธ์ิ ตันติศิรินทร์ 
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

1,000 โรงแรมพลาซ่า แอทธินีรอยัล เม
อริเดียน 

108 25 
พฤษภาคม 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

109 27 
พฤษภาคม 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ  ได้ถ่ ายโอนความรู้ ในหัวข้อ 
"บริหารสหกรณ์อย่างไร ไม่ให้ทิ้งหลักการและอุดมการณ์
สหกรณ์แก่กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด 

55 ห้อง P3 ร้านอาหารเพลิน ถนน
วิภาวดี-รังสิต 

110 28 
พฤษภาคม 

2558 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจ าเดือน ครั้ง
ที่ 4/2558 

9 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

111 2 
มิถุนายน 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

3 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

112 2 
มิถุนายน 

2558 

การประชุมติดตามความก้าวหน้า 
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา 

11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรี 

113 3 
มิถุนายน 

2558 

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 
ปีที่ 2 

7 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

114 5 
มิถุนายน 

2558 

การประชุมจัดท าร่างหลักสูตรสมรรถนะผู้น าสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน ครั้งที่ 2 

9 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

115 5 
มิถุนายน 

2558 

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรราย
ย่อย ปีที่ 2   

4 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 



 

 

 
71 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

116 5 
มิถุนายน 

2558 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมจัดแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากข้าวในงานวันร าลึกพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรง
หว่านข้าว ณ มก. บางเขน 

150 ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก.  

117 8 
มิถุนายน 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

118 8 
มิถุนายน 

2558 

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย น าผักอินทรีย์และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยมาจ าหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ 
โรงอาหารกลาง 2 

200 โรงอาหารกลาง 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

119 12 
มิถุนายน 

2558 

การประชุม Focus group ระหว่างทีมวิจัยและตัวแทน
เครือข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2   

9 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

120 15 
มิถุนายน 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

3 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

121 15 
มิถุนายน 

2558 

การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ 

4 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

122 18 
มิถุนายน 

2558 

การประชุมขอค าแนะน าในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรใน
พื้นที่จังหวัดชัยนาทคุณยศนันต์ วิสุทธ์ินวรัตน์ กรรมการ
บริษัทจันทร์ส่อง จ ากัด 

2 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

123 23-26 
มิถุนายน 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สนับสนุนการยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ของสาธารณรัฐ
ปร ะช า ธิป ไต ยปร ะชาชนลาว จ ากการ เ ชิญของ 
Department of Agriculture Extension and 
Cooperative (DAEC) 

60 เมืองเวียงจันทร์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

124 29 
มิถุนายน 

2558 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2558 9 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

125 1-3  
กรกฎาคม 

2558 

โครงการอบรมหลักสูตร Smart officers ส าหรับสหกรณ์
การเกษตรภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถใน
การด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 

21 ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา  มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

126 4 
กรกฎาคม 

2558 

การศึกษาดูงานโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ภายใต้
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่ เป็นธรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ซ่ึง
ได้รับผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี 2557 

52 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตชาวสวนผลไม้
คุณภาพ (Living Learning Center) 
ต าบลซากไทย จ.จันทบุรี 

127 6 
กรกฎาคม 

2558 

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย น าผักอินทรีย์และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยมาจ าหน่ายแก่ประชาคม มก.  

150 โรงอาหารกลาง 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

128 6 
กรกฎาคม 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯได้รับเชิญจาก ส.ป.ก.ภูเก็ต เพื่อ
ประชุมหารือถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัยต้นแบบระบบ
ธุรกิจ Farmer shop 

9 ห้องประชุม ส.ป.ก.ภูเก็ต   
จ.ภูเก็ต  

129 6 
กรกฎาคม 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

130 14 
กรกฎาคม 

2558 

การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายระหว่างตัวแทนภาครัฐ 
ตั ว แทนเ ค รื อข่ า ยที ม วิ จั ย และที มผู้ ป ร ะ สานง าน
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2   

12 ส านักงานพาณิชย์ จ.อ านาจเจริญ 

131 10 
กรกฎาคม 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงาน
ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. ประจ าปี 2558 

28 ศิริพร รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 

132 15 
กรกฎาคม 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยถ่ายทอดชุดความรู้จากการวิจัย ให้กับผู้
เข้าอบรมหลักสูตรผู้น าสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 11 

40 ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่ม
จรัส (น.ม.ส. 

133 16 
กรกฎาคม 

2558 

คุณหทัยทิพย์ เหล่าศักดิศร ผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซ่ึง
สนใจในร้าน Farmer shop เข้าพบผู้อ านวยการสถาบันฯ 
เพื่อขอค าแนะการจัดตั้ง farmer market 

3 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

134 16 
กรกฎาคม 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญถ่ายทอดความรู้จาก
งานวิจัยในหัวข้อ แนวทางการจัดการร้าน Farmer shop  
แก่อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

14 ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคาร
ส านักงานคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

135 20 
กรกฎาคม 

2558 

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย น าผักอินทรีย์และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยมาจ าหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ 
โรงอาหารกลาง 2 

80  โรงอาหารกลาง 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

136 21 
กรกฎาคม 

2558 

การประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกร ปีที่ 2 

7 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

137 25 
กรกฎาคม 

2558 

พิธีเปิดตลาดชุมชนร่วมใจ (Farmer Market ) และ 
Farmer Shop ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

150 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ 

138 27 
กรกฎาคม 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

139 28 
กรกฎาคม 

2558 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดู
งานโครงการพัฒนาผู้น าสหกรณ์ภายใต้หลักสูตรผู้น า
สหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 11 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

40 ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

140 29 
กรกฎาคม 

2558 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2558 9 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

141 3 
สิงหาคม2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

4 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

142 3 
สิงหาคม2558 

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย น าผักอินทรีย์และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยมาจ าหน่ายแก่ประชาคม มก.  

75 โรงอาหารกลาง 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

143 3-7 สิงหาคม
2558 

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
การส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่  2 
ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ 

18 โรงแรมมิโด โฮเต็ล แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไทย กทม. 

144 5 
สิงหาคม2558 

การประชุมคณะกรรมสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า แห่งปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 

6 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

145 6 
สิงหาคม2558 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว ถึงแนวทางการ
อบรม Smart officers แก่บุคลากรจากกรมส่งเสริม     
กสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว 

12 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

146 13 
สิงหาคม2558 

ผู้อ านวยการฝ่ายชุมชนสังคม สกว. และ ผู้อ านวยการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยทีมงานได้ลงพื้นที่
ติดตามศูนย์เรียนรู้มีชี วิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ 
ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 

30 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์
ชาวนามืออาชีพ ของกลุ่มองค์กร
เกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อ.หันคา  
จ.ชัยนาท 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

147 17-21 
สิงหาคม 
2558 

ภาคีเครือข่ายสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยร้าน 
Farmer shop by ส.ป.ก. ได้ออกร้านจ าหน่ายผัก ผลไม้
อินทรีย์ในงานครบรอบ 3 รอบ สหกรณ์ออมทรัพย์การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด ก้าวย่างปีที่ 37 

486 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
บางกรวย จ.นนทบุรี  

148 18-22 
สิงหาคม 
2558 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดอบรมหลักสูตร Co-op 
Smart officers’ Program (CSO) แก่บุคลากรจากกรม
ส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว 

10 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

149 24 
 สิงหาคม 

2558 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์ 

5 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

150 25 
 สิงหาคม 

2558 

การประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
หน่วยงานรัฐ ปีที่ 2 

8 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

151 27 
 สิงหาคม 

2558 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2558 10 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

152 2 
กันยายน 

2558 

การประชุมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรมระยะ ที่ 8 

27 ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

153 11 
กันยายน 

2558 

งานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่าเป็นประจ าปี 2558 

417 ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

154 14 
กันยายน 

2558 

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย น าผักอินทรีย์และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยมาจ าหน่ายแก่ประชาคม มก.  

75 โรงอาหารกลาง 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

155 14-18 
กันยายน 

2558 

ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมด้วยรอง
ผู้อ านวยการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ International 
Conference on Research on Food Security, Natural 
Resource Management and Rural Development  

2 มหาวิทยาลัย Humboldt กรุง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 

156 22 
กันยายน 

2558 

การประชุมเจ้าหน้าที่สรุปผลการจัดงานเสวนาวิชาการ
และประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
เป็นประจ าปี 2558 

10 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 
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