สารจากประธานกรรมการประจาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รายงานประจาปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงานของสถาบันฯในรอบปี
พ.ศ. 2558 ที่แสดงให้เห็นบริบทการดาเนินงานของสถาบันฯในฐานะหน่วยงานภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจ
ทั้งด้านการวิจัย บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาองค์กร ซึง่ ในรอบปีทผี่ ่านมานั้น มีกจิ กรรม
ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ นานาชาติ และประเทศเพื่อนบ้านดังปรากฏในเล่ม
ในฐานะประธานกรรมการประจาสถาบันใคร่ขอขอบคุณท่านกรรมการประจาสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ช่วยให้คาแนะนาและสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ ขอชื่นชมและให้กาลังใจผู้อานวยการและทีมงานทุกคนที่
ทุ่มเทในการทางาน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังที่ปรากฏในเล่ม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการประจาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

สารจากผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รายงานประจาปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปเรื่องราวสาคัญที่ชี้ให้เห็นผลการ
ดาเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันฯในรอบปี พ.ศ. 2558
ในปีที่ผ่านมา ผลงานวิจัยของสถาบันฯได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและการเผยแพร่สู่สาธารณะ
ทั้งในเวทีวิชาการระดับนานาชาติและการเผยแพร่ผ่านกลไก "ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต" ที่สถาบันฯและภาคีดาเนินการใน
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กิจกรรมการวิจัย การให้บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาทีมงาน มีผลงานวิจัย ที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี 2557 นอกจากนั้นยังได้เริ่มแผนงานการเชื่อมโยงภาคีกับ สปป.ลาว ด้วยการเป็น "ที่ปรึกษา"
ในการจัดทาแผนทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ และการจัดฝึกอบรม Smart Officers แก่หน่วยงานรัฐ
ซึ่งชี้ให้เห็นการยกระดับการทางานของสถาบันฯไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นไปตามแผนงานการวิจัยในการศึกษา
สาหรับแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคต่อไป
ใคร่ขอขอบคุณ ประธานกรรมการ กรรมการประจาสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายของสถาบันฯ
อีกทั้งสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ให้ความอนุเคราะห์และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสถาบันฯจนสาเร็จ
เป็นอย่างดียงิ่

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท)
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ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถูกกาหนดไว้เป็น ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแผนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549 ซึ่ง
ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ :คพช.และคณะรั ฐมนตรี คพช.ได้ขอความร่วมมื อมายั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดตั้งและดาเนินงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะทาหน้าที่ ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นแก่ขบวนการสหกรณ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2547
และเริ่มดาเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน 3 ประการ ได้แก่ 1. ดาเนินการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้มีองค์
ความรู้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะเกื้ อ หนุน การพั ฒ นา
ขบวนการสหกรณ์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2. สนับสนุน
ส่งเสริมและดาเนินการด้านการศึกษาและบริการ
วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ และแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียงแก่ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานรัฐและ
เอกชน ตลอดจนผู้สนใจ และ 3. ทาหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้ า นสหกรณ์ และแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาขบวนการ
สหกรณ์ ชุม ชน สัง คม และประเทศชาติ มี การ
บริหารงานโดยคณะกรรมการประจาสถาบัน 12
คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็น
ประธาน มี ค ณาจารย์ แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
กรรมการ และผู้อานวยการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ หัวหน้าหน่วยงาน คือ ผู้อ านวยการ
สถาบัน ท าหน้า ที่ บ ริห ารจัดการเพื่ อ การบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ภายใต้ระเบียบ
ว่าด้วยการบริห ารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
1

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมร่วม
:
:

:

1.
2.
3.
4.
:

1.

/

2.

3.
4.
(Coaching)
:
2

แผนที่กลยุทธ์
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่
กาหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึ งได้มีก ารจัดทาแผนที่กลยุทธ์ เพื่อให้เ ห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการทางานที่
ชี้ให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
มุมมองด้านคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของสถาบัน ดังรูปที่ 1

:

รูปที่ 1 แผนทีก่ ลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

3

การขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์จะเป็นไปด้วยกลไกของเสาหลักกลยุทธ์ 4 ประการ ดังนี้
เสาหลักกลยุทธ์ที่ 1: การขับเคลื่อนการวิจัยในทิศทางทีส่ นับสนุนการยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม
1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 เพื่อให้มีการวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
1.2 เพื่อเสาะหา สร้างและธารงรักษา นักวิจัยที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย
1.3 เพื่อให้ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่
เป็นธรรม
2) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 จานวนผลงานวิจัย ที่ส ามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ในการพัฒ นาผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์ก ร
เครือข่าย ชุมชน ปีละ 2 เรื่อง
2.2 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รบั การเผยแพร่ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศปีละ
1 เรื่อง
2.3 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่/
นวัตกรรม ปีละ 1 เรื่อง
3) แนวทางดาเนินงาน
3.1 การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้กรอบคิด การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการและการเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณค่า ซึ่งเป็นชุดความรู้หลักของสถาบัน
3.2 การวางระบบการวิจัยในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น การวิจัยเพือ่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Inventing Research)
3.3 การขับ เคลื่อนการวิจัย PAR ร่วมกั บ ผู้ป ระกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์ก ร เครือข่าย ชุมชน และ
หน่วยงานพันธมิ ตรภายใต้ก ารสนับ สนุนของหน่วยงานเจ้าของทุ น และการวิจัยที่ ใช้ร ะบบ Matching Fund ร่วมกั บ
หน่วยงาน/องค์กรพันธมิตร
เสาหลักกลยุทธ์ที่ 2: การสร้างกลไกเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่ มี
จิตสานึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 เพื่อให้มีการสะสมความรู้ และการสร้างคลังความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่มจี ิตสานึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
1.2 เพื่อให้มีกลไกการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มจี ิตสานึกสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม
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2) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 จานวนเวทีเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง ปีละ 10 เวที
2.2 จานวนผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีเรียนรู้ อย่างน้อย ปีละ 300 คน
2.3 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพิม่ ขึ้นปีละ 30 คน และพัฒนาไปเป็นเครือข่าย
ฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรู้ที่เห็นความสาคัญในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
2.4 มีคลังข้อมูลที่สะสมองค์ความรู้ในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพื่อการเผยแพร่เพิ่มขึ้น
ทุกปี ปีละ 10 รายการ
2.5 มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลไม่ต่ากว่าเดือนละ 300 ราย
2.6 มีสื่อ-สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับระบบคุณค่าและการค้าทีเ่ ป็นธรรมเผยแพร่ในนามสถาบัน อย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง
3) แนวทางการดาเนินงาน
3.1 การขับเคลื่อนเวทีเรียนรู้ภายใต้เสาหลักการเรียนรู้ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม: VN&F Platform
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเชื่อมั่น เพื่อสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ในทิศทางการ
พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
3.2 ใช้กลไกของศูนย์สารสนเทศฯ วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th ในการสะสมความรู้และการ
เผยแพร่ความรู้
3.3 ใช้ฐานความรู้จากงานวิจัยและเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ สถาบัน เป็นแหล่งความรู้
3.4 การสนับสนุนทุนในการเขียนตารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้
3.5 การแสวงหาทุนจากแหล่งสนับสนุนเพื่อพัฒนา คลังข้อมูล และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่อย่าง
สม่าเสมอ
เสาหลักกลยุทธ์ที่ 3: การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อมั่นและศรัทธา ร่วมกันพัฒนาระบบธุรกิจทีม่ ีคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ให้เป็นทางเลือกของประชาชน
1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 เพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และชุมชน
ไปในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกแก่ประชาคม และชุมชน ในการดารงชีวิตที่ดี และได้รับ
ความเป็นธรรม
1.3 เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 จานวนผู้ประกอบการสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ปีละ 300 คน
2.2 มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ของประชาคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
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2.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมอย่าง
น้อยปีละ 2 เรื่อง
2.4 มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม อย่างน้อย 1 ฉบับ
3) แนวทางการดาเนินงาน
3.1 การขับ เคลื่อ นกระบวนงาน Farmer Shop, Farmer Market และ การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า
(Valued Brand Building) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเห็นความสาคัญ
3.2 การขับเคลื่อนการสร้างตัวแบบสหกรณ์/เครือข่าย/ระบบสหกรณ์เชิงคุณค่าร่วมกับองค์กรที่ศรัทธาและ
เห็นความสาคัญ ในระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
เสาหลักกลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทีมงานที่มีความสามารถในการเป็นแกนนา
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม
1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 เพื่อให้สถาบัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกลไกการจัดการความรู้ จากบทเรียนที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
มาพัฒนาเป็นชุดความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะแกนนาการพัฒนา สู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
1.2 เพื่อสร้างทีมงานที่มีความสามารถในฐานะแกนนาในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
2) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 สถาบัน ได้รับการยอมรับในการเป็นแกนนาการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 องค์กร
2.2 มีทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกสู่สังคม อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
2.3 บุคลากรของสถาบันที่มีภารกิจเป็นพี่เลี้ยง Coaching แก่หน่วยงานพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร
2.4 บุคลากรสถาบันที่มีภารกิจเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร
3) แนวทางการดาเนินงาน
3.1 ใช้กระบวนการจัดการความรู้ และเวทีถอดบทเรียน ทั้งจากประสบการณ์ที่สาเร็จและไม่สาเร็จ เพื่อตก
ผลึกความคิดในการพัฒนาเป็นชุดความรู้ใหม่
3.2 การสนับสนุนทุนศึกษาอบรม และการสร้างประสบการณ์แก่บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
3.3 การมอบหมายภารกิจตามความสนใจและความถนัดแก่บุคลากร
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โครงสร้างการบริหารงานสถาบัน

/
/

-

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน

7

คณะกรรมการประจาสถาบัน

8

ที่ปรึกษาสถาบัน

ที่ปรึกษาผู้อานวยการ

9

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย

10

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

11

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน
บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันฯมีบุคลากรจานวน 9 คน เป็นทีมงานของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

12

ที่ตั้งและสานักงาน
สานักงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตั้งอยู่ ห้อง 204, 205 และ 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 126.06 ตารางเมตร

ห้อง 204 (ห้องผู้อานวยการ)

ห้อง 205 (ห้องสานักงาน)

ห้อง 214 (ห้องศูนย์สารสนเทศ)
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ผลการดาเนินงานตามแผนงานประจาปีงบประมาณ 2558
ผลการดาเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปีงบประมาณ 2558 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามแผนงานการวิจัย
ผลการดาเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2558 มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนจานวน 7
โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 4,420,334 บาท มีนักวิจัยจานวน 56 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชุด
โครงการ จานวน 7,291 คน
ลาดับ

โครงการวิจัย

2

1

จานวนผู้เข้ามา
มีส่วนร่วม

ผลการดาเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ

1

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8

31 ม.ค. 5830 ม.ค. 59

1,961,000

10

562



2

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการแข่งขันตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศ

31 ม.ค. 5830 ม.ค. 59

946,000

4

6,097



3

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกสถาบันการศึกษา

31 ม.ค. 5830 ม.ค. 59

266,6672

20

61



4

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกหน่วยงานรัฐ

31 ม.ค. 5830 ม.ค. 59

266,6672

7

255



5

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกสถาบันเกษตรกร

31 ม.ค. 5830 ม.ค. 59

266,6672

6

39



6

โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย

31 ม.ค. 5830 ม.ค. 59

380,0002

5

219



7

โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย

31 ม.ค. 5830 ม.ค. 59

333,3332

4

58



4,420,334

56

7,291

รวม

1

ระยะเวลา
จานวน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
นักวิจัย

ไม่บรรลุ

เป็นโครงการวิจัยทีเ่ ปิด มก.พว.
เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจยั ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นภาคี
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2. ผลการดาเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ (การสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อยกระดับ
การนาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)
ผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างกลไกการเรียนรูแ้ ละคลังความรู้เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในรอบปีงบประมาณ 2558 เป็นไปตามแผนงานจานวน 7 โครงการ และมีเพิ่มเติมอีก 12 โครงการ ภายใต้
งบประมาณทั้งสิ้น 717,843 บาท
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
 เว็บไซต์




วารสารฅนสหกรณ์
เอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่

จานวน
ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม
38,341
37,908

433
-

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

เอกสารเผยแพร่

ใช้งบประมาณโครงการวิจยั
บทความเผยแพร่ 343 บทความ
สื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ 11 รายการ
ชุดความรู้/นวัตกรรม 12 รายการ
วารสารฅนสหกรณ์เผยแพร่ 4 ฉบับ
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 7 รายการ

ผลการดาเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ ไม่บรรลุ



(คู่มือขบวนการสหกรณ์, คู่มือ Smart Officer สกก., คู่มือ Training
program on coops. Smart Officers, เวทีรับฟังความคิดเห็น การเงินกฎหมายสหกรณ์, 27 แนวคิดการสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ทศวรรษที่สอง, คู่มือ
ผู้ตรวจสอบ, โบชัวร์ 1 ทศวรรษสว.สก., ประกาศเกียรติคณ
ุ ฯ 58)

2

3

4

5
6

7

8

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ รุ่นที่ 16
(ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2558)
การถ่ายโอนความรู้ "บริหารสหกรณ์อย่างไร ไม่ให้ทิ้ง
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
สอ.กฟภ. จก.” (27 พฤษภาคม 2558)
โครงการอบรมหลักสูตร Smart Officers สาหรับสหกรณ์
การเกษตรภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจสหกรณ์ (1-3 กรกฎาคม 2558)
โครงการอบรมหลักสูตร Co-op Smart Officers' Program
(CSO) (18-22 สิงหาคม 2558)
เวทีประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า และ
เวทีเสวนาวิชาการ “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน”
ประจาปี 2558 (11 กันยายน 2558)
เผยแพร่ผลงานวิจัยชุดโครงการฯ ในงานประกาศเกียรติคณ
ุ ฯ
และเสวนาวิชาการประจาปี 2558 (ซุ้มประกาศเกียรติคุณ,
บู๊ทวารสารฅนสหกรณ์, บู๊ทสิ่งพิมพ์สกว., บู๊ท FS by สปก.,
บู๊ท FS by มทร.ธัญบุรี, บู๊ท FS by สก.โคนมนครปฐม จก.,
บู๊ท FS by ผู้ประกอบการรุ่นใหม่, บู๊ทข้าวหอมอานาจเจริญ,
บู๊ทตลาดสุขใจ, บู๊ทสกก.พิมาย จก., บู๊ทสกก.ลาพระเพลิง จก.,
บู๊ทกาแฟกระบี่)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความสุข ความสมดุล ความมั่นคง
ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น (23 มีนาคม 2558)

47

338,400

คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ



55

-

โบชัวร์ SHOs System



21

51,285

คู่มืออบรมหลักสูตร Smart Officer
สาหรับสกก.



10

75,828

คู่มือ Co-ops smart officers



434

199,202

วารสารฅนสหกรณ์, ผลลัพธ์การวิจยั /
นวัตกรรม



486

13,950

บู๊ทนิทรรศการผลลัพธ์งานวิจยั และ
เครือข่ายพันธมิตร จานวน 12 บู๊ท,



28

1,027

ชุดความรู้การจัดการโซ่อุปทาน
อย่างบูรณาการ, ตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop



15

ลาดับ

ชื่อโครงการ

9

นาเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในเวทีประชุม To
promote the development of cooperative in Laos
ประเทศสปป.ลาว (11-13 พฤศจิกายน 2557)
เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจร้าน Farmer shop ในหัวข้อ A New
Business Model for Fairness in Supply Chain
Management ในเวทีประชุมวิชาการ Society of Asian
Retailing and Distribution (SARD) ครั้งที่ 12
(29 พฤศจิกายน 2557)
เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในงานการประชุม
วิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครัง้ ที่ 9 (11 มกราคม
2558)
เผยแพร่ตวั แบบธุรกิจ Farmer Shop ในงานประชุมวิชาการ
"เกษตรกรรมยั่งยืน ทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคเกษตรสู่ความยัง่ ยืน" (18 กุมภาพันธ์ 2558)
เผยแพร่ตวั แบบธุรกิจ Farmer Shop ในงานสุขใจไทยแลนด์
(19 เมษายน 2558)
เผยแพร่แบรนด์ผลิตภัณฑ์ขา้ วภายใต้โครงการวิจัย: (ข้าวเกิดบุญ
, ข้าวคุณธรรม, ข้าวหอมอานาจเจริญ (5 มิถุนายน 2558)
คณะผู้อบรมหลักสูตรนานาชาติ "Fostering Core Leaders in
Agricultural Cooperatives" ศึกษาดูงานสถาบันฯ
(3 มีนาคม 2558)
คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท
หลักสูตรนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นดูงานสถาบันฯ
(6 มีนาคม 2558)
ผู้อบรมโครงการพัฒนาผู้นาสหกรณ์ภายใต้หลักสูตรผู้นา
สหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 11 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดู
งานสถาบันฯ (28 กรกฎาคม 2558)
รายการชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทย ตอน ทางออกสหกรณ์
แก้ปัญหาทุจริต, ช่อง 29 “สปริง นิวส์”
(2 มีนาคม 2558)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่ นความรู้และสรุปผล
การจัดตัง้ เกษตรกรของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร(30 พฤศจิกายน1 ธันวาคม 2557)

10

11

12

13
14
15

16

17

18

19

รวม

จานวน
ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม
60

ผลการดาเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ ไม่บรรลุ

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

เอกสารเผยแพร่

28,025

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop



200

-

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop



100

-

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop



120

800

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop



500

7,600

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop



150

-

ผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์เกิดบุญ,
คุณธรรม, ข้าวหอมอานาจเจริญ



14

1,450

ผลลัพธ์งานวิจยั ,ชุดความรู้/
นวัตกรรมของสถาบันฯ



18

276

ผลลัพธ์งานวิจยั ,ชุดความรู้/
นวัตกรรมของสถาบันฯ



40

-

ผลลัพธ์งานวิจยั ,ชุดความรู้/
นวัตกรรมของสถาบันฯ



ชุดความรู้จากงานวิจัย Fairtrade



คู่มือการบริหารจัดการ
Farmers’ Market



95

-

40,719

717,843

หมายเหตุ :  โครงการวิจัยลาดับที่ 8-19 เป็นโครงการนอกเหนือจากแผนงานปี 2558

3. ผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ผลการดาเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือข่าย ในรอบปีงบประมาณ 2558 มีการดาเนินงานเครือข่าย
จานวน 6 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายธุรกิจฐาน
สังคม เครือข่ายการเรียนรู้ฯ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
16

ลาดับ

กิจกรรม

จานวนหน่วยงาน
ภาคีทเี่ ข้ามา
มีส่วนร่วม

1

เครือข่ายสังคมออนไลน์

37,908

2
3

เครือข่ายด้านการวิจัย
เครือข่ายการเรียนรู้และ
พัฒนาคลังความรู้

684
1,435

กลุ่มเป้าหมาย





เครือข่ายผู้ตรวจสอบฯ, เครือข่าย
นักวิจัย, เครือข่ายFarmer Shop
เครือข่ายพันธมิตรสถาบันฯ และ
ผู้สนใจสืบค้นข้อมูล
นักวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ
ผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า, ผู้
ตรวจสอบกิจการฯ, เครือข่าย
ผู้บริโภค, นักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มีคุณค่า, ผู้จัดการสหกรณ์
การเกษตร, และชาวนามืออาชีพ
และผู้สนใจ

ผลลัพธ์ที่ได้












4

เครือข่ายธุรกิจฐาน
สังคม

1,036



กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน,
ผู้ประกอบการ Farmer Shop,
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม,
เครือข่ายคุณค่าผลไม้, เครือข่าย
คุณค่ายางพารา, เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย, สภา
ผู้บริโภคข้าวคุณธรรม, เครือข่าย
วิสาหกิจชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
อานาจเจริญ, เครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรบ้านคลองใหญ่















5
6

เครือข่ายวารสารฅน
สหกรณ์
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
รวม

377



102



ผู้นาสหกรณ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในขบวนการสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ภายใต้ชุด
โครงการฯ





ผลการดาเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ
ไม่บรรลุ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ผู้ตรวจสอบฯ,
Farmer Shop,นักวิจัย ฯลฯ )



นักวิจัย จานวน 684 ราย
ผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า 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
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 63 ราย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 24 องค์กร
ผู้ประกอบการ Farmer Shop 236 ราย
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 128 ราย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12 องค์กร
เครือข่ายคุณค่าผลไม้ 54 สหกรณ์ / ทายาท
เกษตรกร 8 ราย
เครือข่ายคุณค่ายางพารา 62 สหกรณ์
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ 16 สหกรณ์
สภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม 33 ราย
เครือข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
อานาจเจริญ 200 คน
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 200
คน
สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 377 ราย
353 องค์กร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 102 ราย ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสถาบันฯ









41,542

17

4. ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร
ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒ นาองค์ก ร ในรอบปีง บประมาณ 2558 เป็นไปตามแผนงานทั้ ง 4
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมงานให้ยึดมั่นในค่านิยมร่วม “ทางานอย่างมีน้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และ
มององค์รวม” และเผยแพร่ผลงานในเวทีวิชาการต่าง ๆ ดังรายละเอียดในตาราง
ลาดับ
1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้

โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันวิชาการด้าน
• บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกาหนด
สหกรณ์ประจาปี 2558 “CAI ทางานเป็น เห็น
แนวทางและแผนการดาเนินงานทั้ง 4 ภารกิจ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์การ
อนาคต” เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557
พัฒนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือ • บุคลากรตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมีทักษะ องค์ความรู้ในการ
เป็นทางการและการเขียนรายงานการประชุม”
เขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
• บุคลากร 1 คน ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความ
พร้อมในการก้าวสู่ AEC
 โครงการสัมมนาทิฐิบุคลากรสายสนับสนุน
• บุคลากร 1 คน มีความรู้ ความเข้าใจระบบการสื่อสารภายในองค์กรและ
ประจาปี 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ “ระบบการ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
สื่อสารภายในองค์กร”
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
• บุคลากร 1 คน ได้รับความรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเองและการสร้าง
จิตสานึกรักองค์กรและการสร้างจิตมุ่งบริการ”
ทัศนคติทดี่ ีในการทางาน
 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx
• บุคลากร 1 คน ได้รับความรู้เรื่อง EdPEx เพื่อนามาใช้ในการทางาน
 เข้าร่วมเวทีวิจัย/บริการ/เสวนาวิชาการของ
• บุคลากรสถาบันฯ จานวน 9 คน ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สถาบันฯ
และบริการวิชาการจากการปฏิบัติงานจริง
โครงการนาเสนอบทความวิชาการ/ศึกษาดูงาน
และเจรจาธุรกิจ
 นาเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในเวที
• ได้รับเชิญจาก ICA-AP ให้นาเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop: Farmer
Building up the Co-operative System in
Shop Business Model ในการประชุมสัมมนา Building up the CoLaos เมื่อวันที่ 11-13 พ.ย. 58
operative System in Laos ที่ได้นาชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทาน
มาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และยั่งยืน ซึ่งน่าจะเป็นตัวแบบที่ดที ี่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะได้นาไปพัฒนาขบวนการสหกรณ์
และเชื่อมโยงเครือข่ายกันในอนาคต
 ประชุมสัมมนาเรื่อง “The Strategic Planning • ได้รับเชิญจาก DAEC, MAF เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
on the Co-operative Development of
ยุทธศาสตร์ โดยมีแผนการจัดหลักสูตรอบรม Smart Officers ให้กับ
Lao PDR” เมื่อวันที่ 23-26 มิ.ย. 2558
ข้าราชการ DAEC ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2558
 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
• บุคลากร 2 คน ได้เรียนรู้ร่วมกันในชุมชนคนวิจัยที่สนใจเรื่องความมั่นคงทาง
“International Conference on Research
อาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่โลกปัจจุบัน ให้ความใส่ใจกับการเชื่อมโยง
on Food Security, Natural Resource
การพัฒนาที่นาไปสู่การขจัดปัญหาความยากจน งานวิจัย ต่างๆ ที่นาเสนอ
Management and Rural” ณ กรุงเบอร์ลิน
ชี้ใ ห้เ ห็น โอกาสการเชื่อ มโยงความร่ว มมื อทางด้ านวิช าการระหว่า งภาคี
ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 14-20 ก.ย. 58
วิชาการ และหน่ วยงานระหว่ างประเทศที่สนใจในแนวทางการพัฒ นาที่
ยั่งยืนในอนาคต
โครงการพัฒนาทีม Coaching
• บุคลากรสถาบันฯทุกคนเข้าร่วมเวที Team Building Forum เพื่อเตรียม
ความพร้อมของทีมงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ผลการดาเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558
 รายรับ
ในรอบปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีรายรับทั้งสิ้น 7,307,983.23 บาท แยกเป็นรายรับ
จากเงินงบประมาณแผ่นดินสาหรับค่าจ้างบุคลากร จานวน 563,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.71 และรายรับจากงบประมาณ
เงินรายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สาหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จานวน 316,183.23 บาท คิด
เป็นร้อยละ 4.33 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม-สัมมนา จานวน 6,428,400 บาท คิดเป็นร้อยละ
87.96 ดังรูปที่ 1
งบประมาณเงิน
รายได้สถาบันฯ
316,183.23
บาท
4.33%

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
563,400 บาท
7.71%

งบประมาณเงิน
รายได้
ชุดโครงการวิจัย
6,428,400 บาท
87.96%

รายรับรวม 7,307,983.23 บาท
รูปที่ 1 รายรับปีงบประมาณ 2558
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 รายจ่าย
ในรอบปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 7,307,983.23 บาท จาแนกตามหมวด
รายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จานวน 879,583.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.04 และการจัดสรรค่าพัฒนาวิชาการ จานวน
448,522 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.14 งบดาเนินงานโครงการต่างๆ 5,979,878 คิดเป็นร้อยละ 81.83 ของค่าใช้จ่ายประจาปี
งบประมาณ 2558 ดังรูปที่ 2

รายจ่ายจาแนกตามหมวด
หมวดบุคลากร
879,583.23 บาท,
12.04%

ค่าพัฒนาวิชาการ
448,522 บาท,
6.14%

งบดาเนินงานต่างๆ
(ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย,วัสดุ,
สาธารณูปโภค )
5,979,878 บาท,
81.83%

รายจ่ายรวม 7,307,983.23 บาท
รูปที่ 2 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558
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รายงานฐานะการเงินประจาปีงบประมาณ 2558
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ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31
กรกฎาคม 2558) โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินคุณภาพฯ ซึ่งสถาบันฯมีการดาเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จานวน 11 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 5 องค์ประกอบ

คะแนน
ประเมิน
ปี 2557
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.60

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
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แผนงานและงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันจัดทาแผนงานประจาปีงบประมาณ 2559 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
และกาหนดกรอบการทางานเพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดสาหรับหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีรายละเอียดแผนงาน
จาแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานสร้างเครือข่ายฯ และแผนงานพัฒนาองค์กร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,915,626 บาท จาแนกเป็นงบประมาณด้านการวิจัยและสร้างเครือข่าย รวม 6,988,126 บาท งบประมาณ
ตามแผนบริการวิชาการ จานวน 1,827,500 บาท งบประมาณตามแผนพัฒนาองค์กร จานวน 100,000 บาท ดังนี้
1. แผนงานวิจัย
1.1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
(1) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม

การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้กลไกสถาบันการศึกษา
(2) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้กลไกหน่วยงานรัฐ
(3) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้กลไกสถาบันเกษตรกร
(4) โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
(5) โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าว
อินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
1.2 โครงการEnhancing the capacity of
stakeholders to improve the value
chain of Tilapia products

2. แผนงานบริการวิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา (ต.ค.58-ก.ย. 59)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

แหล่งทุน

4,584,200

สกว.

133,333

สกว.

รายงานวิจัย/Smart
Officers, ตัวแบบ
หลักสูตร

133,333

สกว.

รายงานวิจัย/Smart
entrepreneurs,
ตัวแบบหลักสูตร

133,333

สกว.

รายงานวิจัย/ตัวแบบ
ธุรกิจผักอินทรีย์

190,000

สกว.

รายงานวิจัย/ตัวแบบ
ธุรกิจข้าวอินทรีย์

166,667

สกว.

1,647,260

FAO

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

รายงานวิจัย/บทความ
เผยแพร่/ตัวแบบใหม่
รายงานวิจัย/Smart
Teachers, ตัวแบบ
หลักสูตร

รายงานวิจัย/ตัวแบบ
การยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ปลานิล
รวมงบประมาณ
จ/นครั้ง-จ/น
ผู้เข้าอบรม-จ/น
ผู้เข้ามามีส่วนร่วม

2.1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม คลังความรู้เผยแพร่,
สมรรถนะการแข่งขันตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ มีภาคีเครือข่ายมาใช้
ประเทศ (สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์)
บริการเพิ่มขึ้นปีละ 10%
จานวนบทความเผยแพร่ 20
(1) การพัฒนาเว็บไซต์

6,988,126
ระยะเวลา (ต.ค.58-ก.ย. 59)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

แหล่งทุน

946,000

สกว.

บทความ/ชุดความรู้-วัตกรรม
เผยแพร่ 2 รายการ/ผู้ใช้บริการ
10,000 ราย

(2) วารสารฅนสหกรณ์
(3) การจัดทาเอกสารและสื่อสิง่ พิมพ์เผยแพร่

วารสารเผยแพร่ 4 ฉบับ/
จานวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 10%
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
เพิ่มขึ้น 4 รายการ

23

2. แผนงานบริการวิชาการ
2.2 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ
2.3 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาในชุมชน
2.4 โครงการประกาศเกียรติฯและเสวนาวิชาการ
ประจาปี 2559: 100 ปีการสหกรณ์ไทย
2.5 โครงการเปิดหน้าความรู้ เปิดประตูสู่ชุมชน
2.6 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.7 การจัดเวทีประชาพิจารณ์ “แผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการสหกรณ์ในศตวรรษที่สอง”
2.8 การจัดเวทีประชาพิจารณ์ “แผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่”

จ/นครั้ง-จ/นผู้เข้าอบรม-จ/น
ผู้เข้ามามีส่วนร่วม

ระยะเวลา (ต.ค.58-ก.ย. 59)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 คน/รุน่
30 คน x 2 รุ่น
1 ครั้ง

200,000

สกว.

1 ครั้ง
1 ครั้ง

143,500
50,000
100,000

สกว.
ชุดโครงการฯ

1 ครั้ง

100,000

1 ครั้ง

รวมงบประมาณ
3. แผนงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนา
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม

งบประมาณ
แหล่งทุน
ที่ตั้งไว้
288,000
เก็บค่าลงทะเบียน
โครงการความร่วมมือ มทร./ส.ป.ก./ชสค.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา (ต.ค.58-ก.ย. 59)

1,827,500
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

สสท.
สปท.

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.

จานวนสมาชิกลงทะเบียน
เครือข่าย 1,000 คน
จานวนนักวิจัย/องค์กร
ที่เข้ามามีส่วนร่วม
200 คน 30 องค์กร
จานวนคน/องค์กร
ที่เข้ามามีส่วนร่วม
500 คน 30 องค์กร
จานวนคน/องค์กร
ที่เข้ามามีส่วนร่วม
500 คน 30 องค์กร
จานวนสมาชิก 300 คน/
คอลัมน์นิสต์ 10 คน

งบประมาณ
ชุดโครงการ

3.6 การสร้างเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 50 คน

งบประมาณ
ชุดโครงการ

3.7 การสร้างเครือข่าย Farmer Shop ในอาเซียน

จานวนคน/องค์กร
ที่เข้ามามีส่วนร่วม

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

3.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนา
คลังความรู้
3.4 การสร้างเครือข่ายธุรกิจฐานสังคม

3.5 การสร้างเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์

งบประมาณ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชุดโครงการ

งบประมาณ
ชุดโครงการ

20 คน
4. แผนงานพัฒนาองค์กรสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
4.1 โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี
4.2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางแก่บุคลากร
4.3 โครงการนาเสนอบทความวิชาการ/ศึกษาดูงานและ
เจรจาธุรกิจ
4.4 โครงการพัฒนาทีม Coaching

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จ/นคนเข้าร่วม/จ/นเวที
สัมมนาที่เข้าร่วม/งบประมาณ

จ/นบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามแผน
จ/นบทความ
จ/นบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
จ/นคนเข้าร่วม/
จ/นเวทีเรียนรู้ทเี่ ข้าร่วม/
งบประมาณ

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิน้

สกว.

ระยะเวลา (ต.ค.58-ก.ย. 59)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณที่ตั้งไว้

แหล่งทุน

30,000

สว.สก.

20,000

สกว.

ชุดโครงการฯ

สกว.

50,000

สกว.

100,000
8,915,626
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ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในรอบปี พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2558 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ ที่มีคุณศศิธร วิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี 2557 โดยผู้อานวยการในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้เข้าร่วมรับรางวัลเมื่อ 21 พฤษภาคม
2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม ริเริม่ มาจากข้อสรุปจากเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายระหว่างแกนนาชาวสวน
ผลไม้ อาเภอเขาคิชฌกูฏ นักวิชาการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และทีมวิจัยสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ที่ต้องการศึกษาหาแนวทางการแก้ ปัญหาการประกอบอาชีพของชาวสวนผลไม้
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ดีที่สุดในประเทศไทย อันเนื่องมาจาก ราคาผลไม้ตกต่า
ต้นทุนการผลิตสูง และชาวสวนผลไม้จานวนมากหันไปปลูกยางพาราแทนผลไม้ตามนโยบายรัฐ
อีกทั้งการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจและลดข้อจากัดของสหกรณ์การเกษตรในการดาเนิน
ธุรกิจอย่างเหมาะสมในบริบทโลกใหม่ แต่ยังคงธารงรักษา อัตลักษณ์การเป็นองค์ การธุรกิจของ
เกษตรกรเพื่อใช้เป็นกลไกในการพึ่งพาและร่วมมือกัน
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้เป็นตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกรรายย่อยควบคู่กับการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จากัด เป็นแกนกลางใน
การขับเคลื่อน มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สหกรณ์
ภาครัฐ ภาคเอกชน เปิดเวทีสะท้อนปัญหา เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพตามความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร ซึ่งความโดดเด่นของ
ผลงานอยู่ที่ชุดความรู้ที่ตอบโจทย์วิจัยใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก
ผลงานเครือข่ายคุณค่าผลไม้ที่ตอบโจทย์สาหรับแนวทางการสร้างกลไก
การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้มีความยืนหยัดอยู่ในอาชีพได้อย่าง
ยั่ง ยืน ซึ่ง ได้ทั้ งในรูป ชุดความรู้ในการปลุก จิตส านึก การทาสวนผลไม้
คุณภาพ การปรับ วิธีคิดแก่ เกษตรกรในการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย
ธุรกิจ โดยใช้สหกรณ์เป็นฝ่ายดาเนินการ และความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับเกษตรกรโดยใช้กลไกศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
ประเด็นที่สอง ผลงานตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ในรูปเครือข่ายคุณค่า ซึ่งเป็นรูปแบบ
การจัดการธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์การเกษตร ที่ได้นาเอาการจัดการโซ่อุปทานมา
ใช้ในธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมตัวแบบธุรกิ จสหกรณ์การเกษตรที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางและอยู่ในความต้องการของรัฐบาลใน
การใช้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่ไปกับการลดความ
เหลื่อมล้า
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ผลงานเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทั้งในรูปแบบงานวิจัยและนวัตกรรมได้ถูกนาไปเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการต่างๆ โดยมีหน่วยงานภาคีในการสนับสนุนในรอบปี 2558 มีผลงานเด่นดังนี้

ผลการวิจัยได้นาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (สปช.)
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับ
เชิญ จากอนุก รรมาธิก าร สภาปฏิรูป แห่ง ชาติ
ชุดต่าง ๆ 4 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิ รู ป ระบบการเงิ นและสถาบัน การเงิน (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
อนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม (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 ข้อเสนอสาหรับวาระการ
ปฏิรูปการสร้างสังคมผู้ประกอบการ พิมพ์เขียวสาหรับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร และยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ
เกษตรรายสาขา ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
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ICA นาผลงานตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ไปเผยแพร่ในประเทศสมาชิก
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจาก International Co-operative Alliance Asia-Pacific ให้นาเสนอ
นวัตกรรมตัวแบบธุร กิจรูป แบบใหม่ “Farmer Shop
Business Model” เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557
ณ เมื องเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่ง เป็นผลงานวิจัยของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และภาคีเครือ ข่ายภายใต้
การสนับสนุนของสกว. และคณะเศรษฐศาสตร์ ในเวที
ประชุม Building up the Co-operative System in
Laos ที่ได้นาชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานมาใช้
เพื่อให้เ กิ ดความเป็นธรรม และยั่ง ยืน ซึ่ง น่าจะเป็นตัว
แบบที่ดีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะได้
นาไปพัฒนาขบวนการสหกรณ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายกัน
ในอนาคต และมุ่งหวังที่จะให้ผู้แทนรัฐบาล นักสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักเห็นความสาคัญในเรื่องของการพัฒนาใน
แบบองค์รวม นอกจากนั้น ยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยและลาวในการประชุมครั้งนี้
เวทีประชุมครั้งนี้ ICA-AP ได้วางกรอบแนวทางการประชุมภายใต้หัวเรื่อง “Building up Co-operatives
system in Laos” เป็นไปตามข้อตกลงของ ICA ที่จะ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาด้วยการใช้
สหกรณ์เ ป็นกลไกการขับ เคลื่อนระบบเศรษฐกิ จ ใน
ชนบท ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการวางกรอบกฎหมาย
และนโยบายรัฐส าหรับการจัดตั้งและดาเนินงานของ
ระบบสหกรณ์ และการพั ฒ นาความยั่ง ยืน โดยการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชนบทผ่านกลไกของสหกรณ์ ซึ่ง
จะได้ ส านต่ อ ความก้ า วหน้ า ในการวางกรอบแนว
ทางการพัฒนาสหกรณ์ตามประกาศนายกรัฐมนตรีใน
เรื่องสหกรณ์ (Prime Minister Decree on Cooperatives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันการให้เกิดการจัดตั้งระบบ
สหกรณ์ผ่านกลไกของการพัฒนากฎหมายและนโยบายรัฐ และสนับสนุนด้านเทคนิคสาหรับปัจจัยนาเข้าในการยกร่างกฎหมาย
และการกาหนดนโยบายรัฐ
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การยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจาก Department of Agriculture
Extension and Cooperative (DAEC) Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)
เพื่อประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การสนั บสนุ นการยกร่ างแผนพัฒนาสหกรณ์ข องสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในช่วงปี 2016-2020 เพื่อเผยแพร่แนวคิดการจัดตั้งตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop และการสนับสนุนองค์ความรู้การจัดตั้ง Farmers’ Market
ในสปป.ลาว รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านวิชาการสหกรณ์กับกรมส่งเสริ ม
กสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ.
2558 ณ เมืองเวียงจันทร์ ประเทศสปป.ลาว
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ประชุมได้ร่วมกาหนดกรอบแนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สปป.ลาว ระหว่างปี 2016-2020 ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ก่อเกิดเป็นระบบสหกรณ์ในภาคส่วนเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่
ประชาชนเข้ามามีส่ว นร่วมในการจัดตั้งและดาเนินงานสหกรณ์ เพื่อ นาไปสู่การ
แก้ปัญหาการประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิต ธุรกิจสหกรณ์มีความมั่นคง ยั่งยืน มีเครือข่ายครอบคลุมการจัดการโซ่อุปทาน
จากต้นน้า กลางน้า ปลายน้า เพื่อนาประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน”
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1: วางกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ที่ 2: กาหนดนโยบายต่อเนื่องและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการพัฒนา
สหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3: มีแผนการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: วาง Platform การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสหกรณ์และพัฒนาระบบธุรกิจสหกรณ์อย่างมั่นคง และ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5: มีสื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาองค์ความรู้/ศูนย์เรียนรู้/ตัวแบบสหกรณ์ที่ประสบความสาเร็จเผยแพร่
เรื่องสหกรณ์แก่ประชาชนตระหนักเห็นความ สาคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ผ่านกลไกการ
เรียนรู้ในสถาบัน การศึกษาทุกระดับ และองค์การปกครอง
โดย DAEC จะได้นาแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไปบรรจุไว้ในแผน
ของ DAEC และจะทาหนั งสือขอความร่ วมมือให้ CAI มาเป็นที่ปรึกษา ในการ
วางแผนธุรกิจสาหรับ Pilot Project กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มกาแฟ กลุ่มปลูกข้าว
กลุ่มปลูกผัก และการจัดทา Farmer market เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่
ประชาชน และได้ขอความอนุเคราะห์ให้ CAI พัฒนาหลักสูตร โดยในเบื้องต้นขอให้
พัฒนาหลักสูตร Smart Officers ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
สาหรับทีมงาน DAEC จานวน 10 คน ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 18-22 เดือน
สิงหาคม 2558 ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28

เผยแพร่ผลงานวิชาการ “A New Business Model for Fairness in Supply Chain Management” ในเวที
ประชุมวิชาการ SARD ครั้งที่ 12
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นาเสนอผลงานตัวแบบธุรกิจร้าน Farmer
shop ในหัวข้อ “A New Business Model for
Fairness in Supply Chain Management”
ในเวที ป ระชุ ม วิช าการ Society of Asian
Retailing and Distribution (SARD) ครั้งที่ 12
จั ด โดย คณะเศรษฐศาสตร์ ร่ ว มกั บ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
และ University of Marketing and
Distribution Sciences (UMDS) ประเทศญี่ปุ่น
ในหัวข้ อ หลั ก คือ “Challenging Issues in
Asian
Retail
Internationalization:
Focusing on Primary Industries in the
Emerging Markets” โดยมี ผ ลงานวิชาการ
นาเสนอจานวน 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
Farmer Shop Business Model
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 ครั้งที่ 9
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากคณะเศรษฐศาสตร์ให้ร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการนาเสนอ
ผลลัพธ์การวิจัยตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9 (The
Ninth National Conference of Economists) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมี ภาคี
สถาบันการศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัย
รามคาแหง และสถาบัน บัณฑิตพั ฒนบริ หารศาสตร์เ ข้าร่วม โดยเล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมการเขาสู่ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและก้าวเดินไปพร้อมกับกระแสเศรษฐกิจโลก
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การจัดเวทีเรียนรู้แก่ผู้อบรมหลักสูตรนานาชาติของ ICA-AP รุ่นที่ 2”
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เผยแพร่ผลงานให้กับผู้อบรมหลักสูตรนานาชาติ โครงการอบรมหลักสูตรนานาชาติ
“Fostering Core Leaders in Agricultural Cooperatives” รุ่นที่ 2 ภายใต้
การสนั บสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่ นผ่านองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ร ะหว่าง
ประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International Cooperative Alliance, Asia
& Pacific-ICA AP) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 จานวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้แทน
สหกรณ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจากประเทศฎาน กัมพูชา ลาว พม่า
เนปาล และเวียดนาม

การจัดเวทีเรียนรู้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ MRDM ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เผยแพร่ผลงาน และร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์งานวิจัย
ด้ า นการพั ฒ นาสหกรณ์ ใ นประเทศไทยกั บ คณะ
นัก ศึ ก ษาโครงการหลั ก สูต รการจัด การการพัฒ นา
ชนบท หลัก สู ตรนานาชาติ (Master of Rural
Development Management, MRDM) จากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2558 จานวน 18 คน
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ชุมชน: Living Learning Center
การดาเนินการวิจัยของสถาบันวิช าการด้านสหกรณ์ ภายใต้ชุดโครงการการขั บเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และ
การค้าที่เป็นธรรมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ผลผลิตการวิจัยเป็นชุด
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดกลไกการถ่ายโอนความรู้จาการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาที่กว้างขวางขึน้ สว.สก. สกว. และภาคีเครือข่าย
จึงได้ร่วมกันพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” จานวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์
เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ
(กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่) รายละเอียดดังนี้


ในปี 2549 กลุ่มชาวนาภายใต้มูลนิธิธรรมะร่วมใจ จ.ยโสธร ประสบปัญหาเรื่อง ราคาข้าวตกต่าเหลือเพียงเกวียนละ 8,000
บาท โดยผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ย์ได้ผ่า นการรั บรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
(IFOAM) และเคยขายได้มากกว่าเกวียนละ 1 หมื่นบาท ต่อเนื่องกันมาหลายปี ทั้งนี้
เนื่องมาจากปริมาณการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีมากกว่าปริมาณความต้องการ
ซื้อ ดังนั้นเมื่อได้ปรึกษาขอคาแนะนาจากนักวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่า โดย
บูรณาการนาเอาเอกลักษณ์ที่มีอยู่เดิม คือ “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา” ควบคู่กับ
การสร้างแบรนด์ข้าวคุณธรรมเพื่อให้ผลผลิตของพวกเขามีความแตกต่างในสายตา
ของผู้บริโภค และการสร้างพันธมิตรธุรกิจเพื่อนาผลผลิตกระจายสู่ผู้บริโภคเป้าหมาย
ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม มีกิจกรรมการให้บริการการผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การรวบรวม
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการ
บริหารจัดการกลุ่ม การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และผักผลไม้อินทรีย์ กิจกรรมการ
เข้า ค่า ยธรรมะ และกิจกรรมการสปาบ้า นทุ่ง ซึ่ งศู นย์ เรี ยนรู้ข้ าวคุณธรรมได้ นาเอา
แนวคิด การจัดการโซ่ อุป ทานมาส่ง เสริมให้ ชาวนามี ความรู้ /ทักษะในการยกระดั บ
มูลค่าเพิ่ม ในแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพการผลิต และการสร้างแบรนด์ การ
เชื่อมโยงภาคีพันธมิตรในการวางแผนจาหน่าย มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาดูงานจานวน 4,256 ราย 147 องค์กร
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ในปี 2550 กลุ่มชาวสวนผลไม้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด จังหวัดจันทบุรี เผชิญปัญหาที่
มีผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขณะเดียวกับราคาจาหน่าย
ผลไม้ มี ร าคาตกต่า (โดยเฉพาะในช่วงฤดูก าลที่ ผลไม้ ออกสู่ตลาด)
กอปรกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน จึง
ทาให้ชาวสวนผลไม้ จานวนมากเปลี่ยนอาชีพไปปลูก ยางพาราและ
ปาล์มน้ามันแทน ด้วยตระหนักดีเรื่องการทาสวนผลไม้อย่างยั่งยืน
และ การธารงรักษาสวนผลไม้คุณภาพในแหล่งปลูกผลไม้ที่ดีที่สุดของ
ประเทศ พ่อวิชัย ประกอบทรัพย์ และทายาทเกษตรกรชาวสวน
ผลไม้ ภายใต้การสนับสนุนของนัก-วิชาการ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม
จากัด ได้รวม ตัวกันเป็นกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ด้วยจิตสานึก “การพึ่งพา
และร่วมมือกัน” กลุ่มชาวสวน ผลไม้คุณภาพ จึง เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตที่จะช่วย
จรรโลง ให้คน ในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนได้มอง เห็นความสาเร็จอย่างเป็นองค์
รวมระหว่างวิถีอาชีพ และวิถีชีวิต
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ มีกิจกรรมการให้บริการ
การผลิตผลไม้ คุณภาพ การบริห ารจัดการฟาร์ม ความสาคัญของการจัดการ
ข้อมูลการผลิต การสร้างทายาทเกษตรกร และการรวมกลุม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษา
ดูงานจานวน 2,850 ราย 47 องค์กร
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ในปี พ.ศ. 2551 ชุมชนอาเภอสามพรานที่ต้องการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการ
ใช้ส ารเคมี ใ นการท าการเกษตรและการปล่ อยน้าเสีย ของโรงงาน
อุตสาหกรรมลงแม่น้าลาคลอง จนเกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
และการดารงชีวิต แกนนาโดยผู้ บ ริห ารโรงแรมสวนสามพราน ซึ่ ง
ตระหนักเห็นความสาคัญของการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันของคนใน
ชุมชน ภายหลังจากการใช้เวทีระดมความคิดกันหลายครั้ง ในที่สุดก็ได้
ข้อสรุป ร่วมกั นที่ จ ะรวมตัวกั นในรูป ของ “กลุ่ม ธุร กิ จเชิงคุณค่าสาม
พราน” โดยมีภาคี ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.สามพราน กลุ่ม แม่บ้าน ต.สามพราน กลุ่ม เกษตรยั่งยืน กลุ่มปลู กข้าวเกษตรยั่งยืน กลุ่มโอทอปวัดไร่ขิง และโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครปฐม
โดยมีโรงแรมสวนสามพรานเป็นแกนนา และได้กาหนดปณิธานร่วมของกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดย
มีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมี
สุขถ้วนหน้า”
“ตลาดสุขใจ” เป็นแหล่งเรียนรูม้ ีชีวิตที่เกษตรกร และผู้บริโภคที่เห็น
คุณค่า ในเรื่องอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ผ่านกลไกของตลาดนัดซึง่
ดาเนินการทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ศูน ย์เ รีย นรู้ ตลาดสุข ใจ มี กิ จ กรรมการถ่า ยโอนความรู้วิ ถีเ กษตร
อินทรีย์ การให้บริการความรู้การจัดการตลาดเกษตรกร และการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
จานวน 3,000 ราย 69 องค์กร
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บ่อยครั้งที่เกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยผลิตในระดับต้นน้าของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร มักจะมองเป็นปัญหาของสังคมที่
คอยรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและหลายครั้งทีป่ ัญหาของเกษตรกร
ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัญหาระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สิน ปัญหา
ที่ ดิ น ท ากิ น และปั ญ หาความยากจน ผลการวิ จั ย ภายใต้ ชุ ด
โครงการวิจัยฯ ชี้ให้เห็นปัญ หาและข้อจากั ดของสินค้าชุมชน สิ นค้า
สหกรณ์ และสิน ค้า เกษตรแปรรูป ที่ เ ผชิ ญ กั บ ปัญ หาขาดช่องทาง
การตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค กอปรกับค่าการตลาดในการวางจาหน่าย
สินค้าในไฮเปอร์มาร์ทสูงมากจนทาให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแบก
รับภาระไม่ไหว ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้
ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
Farmer Shop เป็นตัวแบบธุรกิจทางเลือกที่ได้ถูกออกแบบให้ผู้ผลิตและผูบ้ ริโภคมาเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยการนา
ชุด ความรู้ ก ารบริ ห ารจั ด การโซ่ อุ ป ทาน
อย่ า ง บู ร ณาการมาใช้ ใ นธุ ร กิ จ ภายใต้
สโลแกน “ไม่ ได้ ห วั ง ที่ ก าไร แค่อ ยากให้
เป็น ลูก ค้าประจ า” ซึ่งช่วยรณรงค์ให้คน
ไทยตระหนัก เห็นความสาคัญของแบรนด์
Farmer Shop ที่เป็นทางเลือกของคนไทย
ในการพัฒนาระบบธุรกิจจากต้นน้า กลาง
น้า สู่ปลายน้า เพื่อจาหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก อีกทั้งยังช่วยลดความ เหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงตลาด และกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่เผชิญหน้าในปัจจุบัน
ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ได้ดาเนินการเผยแพร่ และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ ใส่ใจ
ในการค้าที่เป็นธรรมนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยปลุกจิตสานึกผู้บริโภคในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย การพัฒนา
ทักษะแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้ ทีม Coach ของชุดโครงการฯ มีผู้สนใจ ใช้บริการทั้งสิ้น 685 คน 8 องค์กร
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) เป็นหน่วยงานสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้ง
ขึ้นตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่ อวัน ที่ 15
กั น ยายน 2547 ในฐานะหน่ ว ยงานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ภายใต้
แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2546-2549) เพื่อทาหน้าที่
ศึกษาวิจัยและให้บริการสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ นับตั้งแต่
เริ่ม ดาเนินการในปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา สว.สก. ได้วางกรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยใน 1 ทศวรรษ (พ.ศ. 2549-2559) ภายใต้ชุด
โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม : The DC&F” โดยได้รับ ทุนสนับ สนุนการวิจัยจาก
สานักงานกองทุ นสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สว.สก.ได้มีบทบาทในการวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ของ
ประเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในขบวนการสหกรณ์และชุมชนโดยมีพื้นที่การ
ทางานกว้างขวางกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ จนก่อเกิดเป็นชุดความรู้/นวัตกรรมจากการวิจัย อาทิ ชุดความรู้เครือข่ายคุณค่า
ชุดความรู้เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจนใน
3 มิติ ชุดความรู้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนแปลง
ชุดความรู้ก ารสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิ ติ ชุด
ความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ กรอบ
การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม กรอบการ
พัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม นวัตกรรมเครือข่ายคุณค่า
ข้า วคุ ณธรรม นวัต กรรมเครื อข่ ายคุณ ค่ าผลไม้ คุ ณภาพ
นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และนวัตกรรมตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop
ศูนย์เ รียนรู้ส ถาบันวิ ชาการด้า นสหกรณ์ ณ มหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมการให้บริการห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล และ
การให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ใน
ห้วงเวลารายงานความก้าวหน้าชุดโครงการ 6 เดือน มีการให้บริการ
วิชาการด้านประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 57 ครั้ง มีหน่วยงานและผู้สนใจ
เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 319 ราย 24 องค์กร
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กลุ่ม เกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อ าเภอหันคา จัง หวัดชัยนาท เป็นกลุ่ม เกษตรกรที่ เ กิ ดจากการรวมตัวกั นของ
เกษตรกรในพื้นที่ 12 ตาบล จานวนประมาณ 130 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่ก ารปลูก พืช (พืชหลัก ส่วนใหญ่ คือ ข้าว
อ้อย ข้าวโพด ) และการเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ แพะ) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
ส่วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเอง การขาดแคลนน้าในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนเงินลงทุน ราคาผลผลิต
ตกต่า ฯลฯส่งผลให้เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ เกิดภาวะมีหนี้สิน สมาชิก
กลุ่มได้ตระหนักถึงปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น จึงพร้อมใจกันที่จะร่วมมือเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มรายได้ การลดต้นทุน
การผลิต โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเป็นสาคัญ อันเป็นรากฐานสาคัญของการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม นอกจากนี้สมาชิกลุ่มยังได้มีการกาหนดภารกิจหลัก
ร่วมกัน 5 ประการ คือ 1.สัจจะออมทรัพย์วันละบาท 2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3.แก้ปัญหาหนี้สิน 4. โครงการเลี้ยงโค
5. การมีศูนย์เรียนรู้ โดยมีแปลงทดลองการปลูกพืชโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์
จากปัญหาที่มีการวิเคราะห์ร่วมกันนั้น สมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้
ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการหาแนวทางแก้ ไขปัญหา
ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ และให้
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งทางกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยมีการหารายได้
เสริม เปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ทาปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เป็นต้น
ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่มที่มี ทั้งหมด 12 กลุ่มย่อย ได้แก่ ไพร
นกยูง หนองน้อย หนองแซง สุขเดือนห้า บ้านเชี้ยน เด่นใหญ่ เนินขาม นางลือ สามง่าม กระบอกเตี้ย หัวยูง และมะขามเฒ่า มี
สมาชิกทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยทางกลุ่มนั้นได้มีการรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพ มีเป้าหมายหลักในการร่วมมือกัน
คือการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ นอกจากนี้ทางกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ได้มี ปฏิญญาบ้านคลองใหญ่ร่วมกัน คือ จะ
รวมพลังมุ่งมั่นใช้ปัญญาแก้ปัญหาหนี้สิน เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่อย่างยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ร่วมมือกัน
ฟื้นฟูอาชีพ รวมกลุ่ม รักษาทรัพย์สินในพื้นที่ ซึ่งได้มีภารกิจร่วมกันในเรื่อง 1. สัจจะออมทรัพย์วันละบาท 2. ส่งเสริมการใช่ปุ๋ย
อินทรีย์ 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 ประจาปี พ.ศ. 2558
วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้นมา ที่สถาบันวิ ชาการด้ านสหกรณ์ และภาคี เครื อข่าย
หน่วยงานรัฐและขบวนการสหกรณ์ ได้ร่วมมือกันสานต่อนโยบายตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา
การสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การประกาศเกียรติคุณแก่นักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการนาคุณค่าสหกรณ์ไปใช้ในวิถีผู้นาสหกรณ์และวิถีการดาเนินงานของ
สหกรณ์ โดยความหวังให้คนในขบวนการสหกรณ์และคนในสังคมได้นาไปเป็นแบบอย่าง
โดยการดาเนินการเป็นไปภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีท่านอ.เชิญ บารุงวงศ์ เป็นประธาน
ท่า นอาจารย์ วรเทพ ไวยาวิโรจน์ ท่ า นอาจารย์สุร จิ ตต์ แก้ว ชิงดวง คุ ณลดาวั ล ย์ ค าภา ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริ ญ ประสิท ธิ์
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร เป็นกรรมการ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นแห่งประเทศไทย จากัด สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง สานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานสหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา สานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก สานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
นิคมสหกรณ์แม่สอด สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี จากัด สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี จ ากัด ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า มีจานวนทั้งสิ้น 23 คน สหกรณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกมีจานวนทั้งสิ้น
18 สหกรณ์ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาซึ่งได้ดาเนินการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เห็นสมควรให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่
นักสหกรณ์ที่ มีคุ ณค่ าแห่งปี พ.ศ. 2558 3 ท่านได้แก่ 1.) นายแพทย์ นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จากัด 2.) คุณบุญลภ ไชยหล่อ ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านคลองใหญ่ จากัด 3.) คุณ
สุ ม าลี ทองธี ร ะ ผู้ จั ดการสหกรณ์ การเกษตรล าพระเพลิ ง จ ากั ด และ
ประกาศเกียรติ คุ ณแก่สหกรณ์ ที่ มี คุ ณค่ าแห่ งปี พ.ศ. 2558 5 สหกรณ์
ได้แก่ 1.) สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด จ.นครราชสีมา 2.) สหกรณ์นิคม
แม่สอด จากัด จ.ตาก 3.) สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด จ.ชลบุรี 4.)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จากัด จ.พัทลุง และ 5.) ร้านสหกรณ์
โรงพยาบาลลาปาง จากัด จ.ลาปาง
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เวทีเสวนาวิชาการประจาปี 2558 ภายใต้หัวเรื่อง “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน” จัดโดยสถาบัน
วิช าการด้ านสหกรณ์ และหน่ว ยงานภาคี
ได้ แ ก่ ภาควิ ช าสหกรณ์ ส านั ก งานการ
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุน
สนั บ สนุ นการวิ จั ย (สกว.) มี เ จตนารมณ์
ส าคั ญ เพื่ อเปิ ด โอกาสการเรี ยนรู้ แ ก่ ผู้ น า
สหกรณ์ ผู้นาชุม ชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ ง
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ
โดยในเวที จ ะเป็น การเผยแพร่ ชุด ความรู้
และนวัตกรรมที่ เ ป็นผลลัพ ธ์จ ากการวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ที่สาคัญ ได้แก่ ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม ที่
ขยายผลไปจัดตั้งและดาเนินงานในสถาบันการศึกษา ขบวนการสหกรณ์ และชุมชน และเนื่องจากปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เรา
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดเวทีเสวนาวิชาการเผยแพร่แนวคิด “การยกระดับสหกรณ์ ก้าวสู่อาเซียน แก่ผู้สนใจในโอกาส
ปีแห่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 โดยคาดหวังว่าการจัดประชุมเสวนาฯ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเวที
ได้นาไปใช้ประโยชน์สาหรับการขับเคลื่อนภารกิจในองค์กร/หน่วยงาน และชุมชนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้อง
สุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในเวทีเสวนา จานวน 434
คน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
เวทีเสวนาในช่วงเช้าเรื่อง “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน” ดาเนินรายการโดยคุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์
คนเกษตรมากความสามารถที่คลุมคลีกับงานของสถาบันฯมาตั้งแต่ต้น และวิทยากรผู้ร่วมเวทีอีก 7 ท่าน ประกอบด้วย คุณ
บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อานวยการสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, คุณลดาวัลย์ คาภา รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
รศ.ดร.พีรเดช ทองอาไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ , คุณสุวรรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ดร.ธนภัท แสงอรุณ สานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ รศ.จุฑา
ทิพย์ ภัทราวาท ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ได้มา
ให้แนวคิด การขับ เคลื่อนขบวนการสหกรณ์เ มื่ อเปิดเสรี อาเซียน
(AEC) ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ภายใต้ปัจจัย 3 ส่วน คือ คน
คุณภาพ สินค้าคุณภาพ และเครือข่ายคุณภาพ ในการยกระดั บ
สหกรณ์ ซึ่งรวมถึงสหกรณ์ที่มีฐานประชาชน ให้สามารถเป็นกลไก
ของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม บนการพึ่งพาและร่วมมือกัน ซึ่งหากได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกันก็จะ
สามารถยกระดับคุณค่าและพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมได้กว้างขวาง และพร้อมที่จะเดินหน้าสู่อาเซียนได้มากขึ้น
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เวทีประชุมกลุ่มย่อยช่วงบ่าย “Smart Officers” ซึ่งมีที่มาจากการออกแบบให้เกษตรกรยุคใหม่มีความเป็นมืออาชีพ
ดังนั้นจึงเกิดประเด็นว่า ถ้าจะให้เกษตรกรเป็นมืออาชีพ แล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากภาครัฐจะต้องทาอย่างไร ซึ่ง ในที่สุดได้มีการกาหนด
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ “ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสามารถในการยกระดับขีดความสามารถใน
การประกอบอาชีพที่ก่ อให้เกิ ดสมดุ ลในการดาเนิ นชีวิตแก่เกษตรกร มี
ความสามารถด้ า นการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นสถาบั น เกษตรกร มี
ความสามารถใน การส่งเสริมการสร้างมูลค่ าเพิ่ มสินค้าเกษตร และมี
ทั ก ษะในการประเมิ น สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ” จากนั้ น มา
ออกแบบหลักสูตร หาตัวแบบเรื่องต่างๆ บูรณาการเป็นหลักสูตร แล้วนาไป
ทดสอบ โดยต้องการให้เป็นหลักสูตรนอกห้องเรียน คือ เรียนไป ทาไป ใช้เครื่องมือสาคัญ 2 ประการ คือ Project Based Learning
และการรวมกลุ่มเป็น Farmer Shop
Smart Officers ที่ผ่านหลักสูตรมีทั้งหมด 13 คน และได้รับมอบเกียรติ
บัตรจากท่านคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ (ประธานกรรมการประจาสถาบั นฯ) ซึ่งการ
เป็น Smart Officers มืออาชีพ “ต้องมีใจ รู้จักการทางาน ร่วมคิด ร่วมทากับเกษตรกร
การสร้ า งความร่ ว มมื อ เชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ มี ค วามรู้ ส หวิ ท ยาการ มี
ความสามารถในการถ่ายทอด และมีความเข้าในในนวัตกรรมและมาตรฐาน”
นอกจากนั้ นไฮไลท์ข องงานเสวนาวิช าการประจาปี 2558 ยั ง มี การ
นาเสนอบู๊ทนิทรรศการผลงานวิจัยของสถาบันฯและภาคี จานวน 12 บู๊ท ได้แก่ ซุ้ม
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 255 บู๊ทวารสารฅนส
หกรณ์ บู๊ทสื่อสิ่งพิมพ์สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บู๊ท Farmer Shop
by ส.ป.ก. นาผลงาน สจล.โมเดลที่เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค บู๊ท Farmer Shop
by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นาผลิตภัณฑ์ของ มทร.
(ทั้ง ไส้กรอก ไข่ ไก่ และผลิต อี กหลายอย่ างจากฟาร์ ม) มาจาหน่ า ยภายใต้ House
Brand Farmer Shop บู๊ท Farmer Shop by สหกรณ์โคนมนครปฐม จากั ด เป็น
สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าเมื่อปี 2557 และได้นาโมเดลตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop ไปใช้ในธุรกิจสหกรณ์ ได้นาผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์มาให้เราได้ชิม
กัน บู๊ท Farmer Shop by ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาจาหน่ายสินค้าอินเทรนด์ คนรุ่น
ใหม่ ใส่ใจการค้าที่เป็นธรรม บู๊ทข้าวหอมอานาจเจริญ กลุ่มชาวนาภายใต้เครือข่าย
วิสาหกิจชาวนาอานาจเจริญ นาข้าวแบรนด์ข้าวหอมอานาจเจริญมาจาหน่ายในงาน
บู๊ทตลาดสุขใจ นาผักและผลไม้อินทรีย์ มาจาหน่าย บู๊ทสินค้าสหกรณ์การเกษตรล า
พระเพลิง จากัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 นาสินค้าดังของสหกรณ์
(หมี่ โ คราช) มาจ าหน่ า ย บู๊ ท สหกรณ์ ก ารเกษตรพิ ม าย จ ากั ด หนึ่ ง ในสหกรณ์
การเกษตรภายใต้เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มี
คุณค่าแห่งปี 2558 นาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์มาแสดงและจาหน่าย อาทิ ข้าวแบรนด์
ทุ่งสัมฤทธิ์ และแบรนด์ข้าวเกิดบุญ และบู๊ทกาแฟกระบี่ ภาคีเครือข่ายวิจัย Farmer Shop
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การจัดทาโครงการยกระดับสมรรถนะ Smart Officers: CSO ให้ สปป.ลาว
หลักสูตร “Training Program on Co-ops Smart Officers” เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ จานวน 10 คน เมื่อวันที่ 18-22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามแผนงานภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบั นวิชาการด้า นสหกรณ์ (CAI) และกรมส่งเสริ มกสิกรรมและ
สหกรณ์ (DAEC) เมื่อคราวประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์
สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อยกระดับสมรรถนะในการทางานของ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ ให้เป็ นมืออาชี พ เนื้ อหาสาระ
ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การทาให้ผู้อบรมเข้าใจว่าสหกรณ์คือ
อะไร มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการอื่นอย่างไร สมาชิกและชุมชนได้
อะไรจากสหกรณ์ ทาไม ICA Blueprint ถึงสาคัญในอนาคต, จุดสมดุลระหว่างหน้าที่ของบุคคล 3 ฝ่าย, การพัฒนาแผนกลยุทธ์และนา
กลยุทธ์สู่การจัดการธุรกิจสหกรณ์, การจัดการการเงินขั้นพื้น ฐานการทาบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงิน ความสาคัญของงบกาไร
ขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินเพื่อที่จะสามารถนามาวางแผนกิจกรรมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, การจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจสหกรณ์, กรอบคิด และชุดความรู้ในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรให้ประสบความสาเร็จจากกรณีศึกษา ตลาดสุขใจ, การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ ด้วยตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
และการศึกษาดูงานและเรียนรู้โรงงานผลิตของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร และการบริหารจัดการตลาดสี่มุมเมือง ของบริษัทดอนเมืองพัฒนา จากัด
ผลการอบรมเจ้า หน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด และได้มีปฏิญญา/สัญญาใจ
• CAI จะให้การสนับสนุน ประสานภาคีในการร่วมมือกันกับ DAEC
เราจะร่วมมือกัน สร้างสรรค์ Smart Officers สู่การยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม
ชาวกสิกรรมของสปป.ลาว และไทยเพื่อนาไปสู่การบรรลุการเป็นตลาดฐานการผลิต
เดียวตามกรอบ DAEC Blueprint
• ในส่วนของ DAEC จะทาหน้าที่กาหนด Strategic plan และ
กรอบการทางานในส่วนของภารกิจ DAEC ภายใต้กลไก Smart Officers เพื่อนา
ความรู้จากหลักสูตร CSO ไปใช้
• การจัดสัมมนาในกลุ่มของข้าราชการ DAEC และผู้เกี่ยวข้อง เพือ่
บรรลุ one vision และนาไปสู่การกาหนดแผน Pilot Implementation,
Evaluation
• แนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์เข้มแข็งทัง้ ในระยะสั้นและระยะ
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 โดยสหกรณ์การเกษตรถูกวางตาแหน่งให้เป็นกลไกใน
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการยกระดับการผลิตที่มีผลิตภาพเพิ่มในแนวทางของการผลิตที่
ให้เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นไปในทิศทางของการจัดการที่เป็นธรรมาภิบาล
เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่ประชาคม
เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ที่ให้ความสาคัญกับสหกรณ์ในการเป็นกลไกการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ใน
ฐานะที่ประเทศไทยเป็นผูน้ าสาคัญติดหนึ่งในแปดของโลก ดังนั้น จึงเห็น
ความจาเป็นสาหรับการพัฒนาระบบธุรกิจในทิศทางของการจัดการที่ดี
ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่จะเป็นกาลังสาคัญใน
การยกระดับการทางานของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศบนวิถีก ารทางานของ
สหกรณ์เพื่อนาประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนอย่างแท้จริง
เพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการดาเนินธุร กิจ สหกรณ์ จึง ได้พั ฒ นาหลัก สูตร Smart
Officers สาหรับสหกรณ์การเกษตรขึ้น กลุ่มเป้าหมายในรุ่นแรกเป็น ผู้ช่วย
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร หรือพนักงานสหกรณ์ที่มีประสบการณ์ทางาน
มากกว่า 5 ปี ที่อยู่ในเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย และภาคี
เครือข่ายวิจัยส.ป.ก. มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อปรับวิสัยทัศน์แก่พนักงาน
สหกรณ์สาหรับกรอบแนวทางการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรใน
บริบทโลกใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานด้านการจัดการสหกรณ์ใน
แนวปฏิบัติที่ดี และการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของสหกรณ์ และเพื่อ
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานของ Smart Officers ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติในสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการดาเนินการหลักสูตรฯ มีบุคลากรสหกรณ์สมัครเข้ารับ
การอบรมจานวน 21 คน จาก 9 สหกรณ์ และ 1 หน่วยงาน (ธ.ก.ส.) ผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก
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หลักสูตร “เปาบุ้นจิ้น รุ่นที่ 16”
หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชานาญการ เป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่
นาชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่ผ่านโครงการฝึกอบรม โดยนามายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการและ
จัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม ภายใต้คณะทางาน
หลักสูตร เพื่อให้ได้ตัวแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถ
ยกระดั บ การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ ห้ เ ป็ นผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการ
พัฒนาสหกรณ์ในทิศทางของการนาคุ ณค่าสู่สมาชิกและ
ชุมชน และการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง ซึ่งสถาบันฯ ได้
สร้างกลไกให้เกิดเป็นเครือข่ายผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ในอนาคตที่จะเป็นเสาหลัก
ทางความคิดแก่สังคมต่อไป หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ มี วัตถุป ระสงค์ เ พื่อเพิ่ม พูน วิสัยทั ศน์ ความรู้
ทัก ษะ และประสบการณ์ ให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การตรวจสอบกิ จ การสหกรณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม โดยการเสริ ม สร้ า งกรอบคิ ด
หลักการ และจริยธรรมในการตรวจ สอบกิจการ เทคนิค
ด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
และการจั ด ท ารายงานการตรวจสอบกิ จ การ การใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อการถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วม
การฝึก อบรม และวิท ยากรผู้เ ชี่ยวชาญ ซึ่ง จะเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง อันจะ
ท าให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม ได้ ทั้ ง ความ รู้ และ
ความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือเป็นสังคม
ฐานความรู้ต่อไปในอนาคต
หลั ก สู ต รอบรมการตรวจสอบกิ จ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ เป็นหลักสูตรที่มี
การจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน รวม 16 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจานวน 805 คน เกิดเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ (เปาบุ้นจิ้น) โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดอบรม 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจานวน 47 คน ระหว่าง
วันที่ 16-21 มีนาคม 2558 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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คลังความรู้/ สื่อเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เจตนารมณ์ของการจัดทาและเผยแพร่/คลังความรู้ของสถาบันฯเป็นไปเพื่อนาชุดความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย
มาจัดทาในรูปของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ในรูป แบบที่เข้าใจง่าย โดยจัดทาในหลายรูปแบบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและสาธารณชน ได้เข้าถึงเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

วารสารฅนสหกรณ์และบทความ
วารสารฅนสหกรณ์เป็นวารสารรายไตรมาส ภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาสหกรณ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ ทุก ๆ 3 เดือน มีจุด มุ่งหมายเพื่อประมวลความรู้และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์เพื่อเผยแพร่อย่างมีแบบแผน และช่วยรณรงค์ให้เกิดสังคมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้นาสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถีแห่งการพึ่งพาและร่วมมือกันก่อ
เกิดเป็นสังคมแห่ ง ปัญญาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยรวบรวมเอาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการ ข้อสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ ข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย ผลลัพธ์งานวิจัย
และข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่ผู้นาสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องเรียนรู้ไปสู่การพัฒ นาให้เท่าทัน
ต่อภาวะการณ์ปัจจุบัน จาแนกเป็น 6 คอลัมน์ที่น่าสนใจ คือ ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดน
ไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และ
นานาสาระ
ปัจจุบั น วารสารฅนสหกรณ์ พิมพ์เผยแพร่ รวม 29 ฉบั บ มี บทความนาเสนอทั้งสิ้น 369
บทความ จาแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่
กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ
ในรอบปีงบประมาณ 2558 วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่จานวน 4 ฉบับ มีบทความ
นาเสนอทั้งหมด 49 บทความ จาแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มีบทความนาเสนอ
ทั้งหมด 9 บทความ อาทิ ประกาศเกี ยรติคุณนักสหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่ง ปี และตัวเลขหนี้
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ไทย...เพิ่มขึ้นหรือลดลงเทียบจากปีที่แล้ว คอลัมน์มุมมองจากคนแดนไกลมีความ
นาเสนอทั้งหมด 6 บทความ อาทิ เขาทาอะไรในการประชุมคองเกรส CIRIEC ครั้งที่ 30 และ กาแพง
คอลัมน์เติมความรู้มีบทความนาเสนอทั้งหมด 15 บทความ อาทิ พม่า...จะก้าวเป็นผู้นาในตลาดส่งออกข้าว
ได้ไหม และก้าวสู่อาเซียนกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คอลัมน์เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัยมีบทความนาเสนอ
ทั้งหมด 10 บทความ อาทิ สะท้อนความคิดจากเวทีเรียนรู้สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทย และตามไปดูศูนย์เรียนรู้
กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ที่ชยั นาท คอลัมน์ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์มีบทความ
นาเสนอทั้งหมด 5 บทความ อาทิ เรื่องพื้นฐานในกฎหมายสหกรณ์เกาหลีใต้ และมองต่างมุมเรื่องกฎหมาย
สหกรณ์ และคอลัมน์นานาสาระ มีบทความนาเสนอทั้งหมด 4 บทความ คือ เขาว่าอย่างนัน้ ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง
ปัจจุบันวารสารฅนสหกรณ์มีสมาชิกเข้ามาเป็นเครือข่ายสังคมข้อมูลข่าวสารจานวน 399 ราย และเผยแพร่ใน
สถาบันการศึกษา และห้องสมุด จานวน 4 แห่ง
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ในรอบปี พ.ศ. 2558 สถาบันฯ ได้เผยแพร่คู่มือการเรียนรู้และ Pocket Book ที่น่าสนใจ จานวน 12 รายการ ดังนี้
(1) 27 แนวคิด การสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2
พ็อกเก็ตบุ๊ค “27 แนวคิดการสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2” เป็นหนังสือที่รวบรวม
บทความเกี่ยวกับความรู้และนวัตกรรมนาการพัฒนาสหกรณ์ อาทิ สหกรณ์....นวัตกรรมความคิดที่
งดงามข้ามศตวรรษ รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์ กระบวนทัศน์ปฐมบทของการพัฒนาสหกรณ์สู่
การพึ่งตนเอง การนายุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ไทย การเปลี่ยนแปลง
โลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ธุรกิจฐานสังคม: กลไกในการนาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนธุรกิจกับการสร้ างโอกาสและลดความเสี่ยงสาหรับธุ รกิ จสหกรณ์ การพั ฒนาการตลาดสินค้ า
เกษตรโดยระบบสหกรณ์ การสร้างโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
กรอบการขับเคลื่อนสู่ระบบการเงินบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน โซ่อุปทานข้าวหอมมะลิบรรจุ
ถุง และFarmer Shop ทางเลือกของประชาชน

(2) ขบวนการสหกรณ์
หนังสือ “ขบวนการสหกรณ์” ได้นาเอาแนวคิด หลักการสหกรณ์ และองค์ความรู้ด้าน
การสหกรณ์มาบูรณาการกับชุดความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับกรอบคิด กรอบแนวทางการดาเนินงานของสหกรณ์ การเชื่อมโยง
ความร่ วมมือกั นเป็นขบวนการสหกรณ์ภายใต้เครื อข่ายสั มพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
บริบทของสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ กรณีศึกษาสาหรับสหกรณ์ที่น่าสนใจในประเทศต่าง ๆ
ได้แก่ สหกรณ์ผู้บริโภค สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิต ตลอดจนนโยบายรัฐที่เหมาะสมใน
การสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์

(3) กวีเกี่ยวรวง
หนั ง สื อ “กวี เ กี่ ย วรวง” เป็ น การเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาสาระและภาพประกอบที่ เ ป็ น
ผลการวิจัยเรื่อง “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ : จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้อยู่ในรูปแบบที่
อ่านแล้วเข้าใจง่าย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตอย่างสมดุล
และมีความสุข
มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับแนวความคิดและวิถีการประกอบอาชีพของชาวนาให้สามารถ
เผชิ ญหน้าอย่างท้ าทายกับปั ญหาและอุ ปสรรค ภายใต้ อัต ลักษณ์ช าวนา “คิ ดเก่ง ทาเป็ น เห็ น
อนาคต”
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(4) คู่มือ Smart Officers I
“คู่มือ Smart Officers I” จัดทาขึ้นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสมรรถนะแก่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความพร้อม และเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกาลังสาคัญในการ
บริหารสหกรณ์การเกษตรภายใต้บริบทโลกใหม่
มีเนื้อหาสาระหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมรรถนุใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับทัศนคติ การ
ปรั บ กระบวนทัศ น์ และเพิ่ มพู นความรู้ ทั กษะที่ เ กี่ย วข้ อง เพื่ อนาไปใช้ ป ระโยชน์ใ นหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบ การบรรลุเป้าหมาย และภารกิจของสหกรณ์การเกษตร โดยประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ 5
หน่วยเรียน ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นาเอาชุดความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย และ
เรียบเรียงจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการความรู้

(5) คู่มือ Smart Officers I
คู่มือ “Co-ops Smart Officers” เนื้อหาสาระสาคัญ ได้แก่ สหกรณ์คืออะไร มีความ
แตกต่ างจากผู้ ป ระกอบการอื่ นอย่ างไร สมาชิ กและชุ มชนได้ อะไรจากสหกรณ์ ท าไม ICA
Blueprint ถึงสาคัญในอนาคต, จุด สมดุลระหว่างหน้าที่ของบุคคล 3 ฝ่าย, การพัฒนาแผน
กลยุทธ์และนากลยุทธ์สู่การจัดการธุรกิจสหกรณ์, การจัดการการเงินขั้นพื้นฐาน การทาบัญชี งบ
แสดงฐานะทางการเงิ น ความสาคัญ ของงบกาไรขาดทุ นและงบแสดงฐานะการเงินเพื่อที่จะ
สามารถนามาวางแผนกิจกรรมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, การจัดการโซ่
อุป ทานในธุร กิ จสหกรณ์ , กรอบคิ ด และชุ ด ความรู้ใ นการจั ด ตั้ง ตลาดเกษตรกรให้ ประสบ
ความส าเร็ จจากกรณี ศึกษา ตลาดสุ ขใจ และการยกระดับ ความสามารถในการแข่ งขันของ
สหกรณ์ ด้วยตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop

(6) คู่มือการดาเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop

“คู่มือการดาเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop” มีเนื้อหาสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ความรู้ในการบริหารจัดการร้าน Farmer Shop ประกอบด้วย การเลือกทาเลที่ตั้งและการ
สร้างความแตกต่าง การสร้ างบรรยากาศภายในร้ าน เทคนิค การสั่งซื้ อสินค้า การกาหนด
ราคา เทคนิคการรับเข้าสินค้าและจัด ชั้นวาง การขายและให้บริการ ณ จุด แคชเชี ยร์ การ
จัดการสต็อกสินค้า การจัดทาเอกสารและรายงานการเงิน และภารกิจประจาวันของร้าน
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(7) คู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตร“ชาวนามืออาชีพ..จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน..”
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

“คู่ มือการเรี ย นรู้ สู่ การเป็ นชาวนามื ออาชี พ ” มี ส าระส าคัญ เกี่ย วกั บ แนวคิด หลั กการ
ความรู้ และทั กษะ ที่ จะนาไปสู่การยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ ทั้ง การปลุกจิตส านึก และปรั บ
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพชาวนา การปรับวิธีคิด ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างสรรค์ชาวนามืออาชีพตามคุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ คื อ “รักษ์ คุณธรรม คิ ดสร้ างสรรค์แ ละแบ่ง ปั น มี ศรั ท ธาในอาชี พ ใฝ่ห าความรู้ อยู่
ตลอดเวลา” ที่มกี ารออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางของ Backward Design ที่นาเอาสภาพ
ปัญหาของชาวนาขึ้นมาเป็นประเด็นสาหรับการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กรอบการประเมินผล
การเรียนรู้ จากนั้นจึงนาไปกาหนดสาระการเรียนรู้ และดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้ความ
ร่วมมือของชุมชนการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย ผู้ท รงคุณวุฒิ นักวิช าการ แกนนาเกษตรกร สถาบั น
เกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แก่ชาวนา จากนั้นจึงนาหลักสูตรไป
ทดลองใช้โดยครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สิงห์บุรี มหาสารคาม และชุมพร
แล้วจึงนาผลการประเมินมาปรับปรุงเป็นคู่มือเรียนรู้โดยทีมวิจัย

(8) คู่มือการถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
คู่มือ “การถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ประกอบด้วยสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ ผลงานวิจัย ได้แก่ ชุด
ความรู้และนวัตกรรม กรอบการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบแบรนด์เชิงคุณค่า ตัวแบบธุรกิจฐาน
สังคมที่เกิดจาก “ความร่ วมมือ” เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นทางเลือกของ
ประชาชน การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการสร้างอานาจการต่อรอง การเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ตลาดและเข้าถึงปัจจัยการผลิต อีกทั้งได้ตระหนักรู้อย่างชัดแจ้งในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทาให้ชุมชนที่เป็นภาคีการวิจัย ของพวกเราได้เรียนรู้และการนาชุดความรู้ต่างๆ
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบอาชีพและการมีชีวิตที่ดีตามอัตภาพ

(9) คู่มือการสร้างสรรค์นวัตกรรม นาการเปลี่ยนแปลง
คู่มือ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม นาการเปลี่ยนแปลง” เป็นการนาเสนอผลงาน
ตัวแบบนวัตกรรมทั้ง 4 ประกอบด้วย ตั วแบบนวัตกรรมข้าวคุณธรรม ตั วแบบนวัตกรรม
เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ ตัวแบบนวัตกรรมกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และตัวแบบ
ธุร กิ จ Farmer Shopเพื่อการเผยแพร่ แ ก่ สาธารณะ โดยคาดหวั งจะเปิ ด โอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และผู้สนใจเพื่อการนาไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดการยกระดับต่อไป
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(10) คู่มือการบริหารจัดการ Farmers’ Market
คู่ มือ “การบริ ห ารจั ด การ Farmers’ Market” เป็ น คู่ มือที่ จั ด ขึ้ นเพื่ อใช้ ใ น
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวบรวมผู้ผลิตคุณภาพ และการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของ
สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร จั ด ท าในรู ป แบบของแนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การ
Farmers’ Market ที่ ให้เ ห็นถึง รูป แบบ Farmers’ Market สิ่ งจู งใจในการจัด ตั้ง และ
ดาเนินงาน Farmers’ Market โครงสร้างพื้นฐาน การประสานงานผู้เกี่ยวข้องใน Farmers’
Market การประชุมกลุ่มเป้าหมาย การทาวิจัยตลาด การกาหนดตลาดธุรกิจ การออกแบบ
และวางระบบบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนข้อแนะนาสาหรับสิ่งที่
ควรและไม่ค วรปฏิ บัติ เพื่ อประโยชน์ สาหรับ สหกรณ์ การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรได้ นาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งและดาเนินงานตลาดเกษตรกร

(11) คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ
คู่มือ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ” เป็นคู่มือที่จัดทา
ขึ้นสาหรับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่การเป็นผู้ชานาญการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออทรัพย์ เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วยชุดความรู้ทั้งด้านการพัฒนาความคิด
เชิง บูรณาการ การพั ฒนาทักษะ และประสบการณ์ ที่จะได้รั บจากวิ ทยากร ได้แ ก่ บริบท การ
ดาเนิ นงานสหกรณ์ออมทรั พย์ ใ นการสร้ างคุ ณค่าแก่ สมาชิ กอย่ างยั่ งยื น บทบาทหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบและ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ความรู้พื้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรู้ กระบวนการตรวจสอบกิ จการและรายงานการตรวจสอบกิจการ เทคนิ คการ
ตรวจสอบการเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบ
ด้านการบริหารการเงิน และการจัดการความรู้ (KM) สาหรับผู้ตรวจสอบกิจการ

(12) Pocket Book 14 ปี การสร้างสรรค์งานวิจัย
Pocket Book “14 ปี การสร้างสรรค์งานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” จัดทาขึ้นเนื่องในโอกาสสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การครบ 10 ปี และเป็ น ปี เ ฉลิ ม ฉลอง 72 ปี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ได้มีอายุครบ 10 ปี ในปี พ.ศ. 2557 และเป็นปีที่ 14 ที่สร้างสรรค์งานวิจัย จึง
ได้รวบรวมข้อมูล การวิจัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชุดโครงการวิจัยฯ การวางระบบสร้ างสรรค์
งานวิจัย การขั บเคลื่อนชุ ดโครงการวิ จัย ชุ ดความรู้ จากการวิ จัย นวัต กรรม แหล่ง เรี ยนรู้
แบบธุรกิจตลอดจนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่ชุมชน สังคม และประเทศ สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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คลังข้อมูลทางเว็บไซต์สถาบันฯ (www.cai.ku.ac.th)
สถาบันฯจัดทาเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงเครือข่าย จัดทาหน้าต่างความรู้ 8
บาน ในการรวบรวมบทความและองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ สหกรณ์/ธุรกิจฐานสังคม กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์
การเงิน นวัตกรรม ข้าวและชาวนา เศรษฐกิจ การเงิน สารสนเทศ
สหกรณ์ / ภาคี การเรี ย นรู้ ข องฅนสหกรณ์ , คลั ง ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ผลงานวิจัย, บทความวิชาการ, Slide Share สาหรับนวัตกรรมการ
ยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ , E-magazine, Facebook
เครือข่ายนักวิจัย, Facebook เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ , Facebook โครงการร้าน Farmer Shop, ศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิต 6 ศูนย์เ รียนรู้ , ระบบฐานข้อ มู ลการตลาดข้าวหอมมะลิ ได้
ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจมากขึ้น
ในส่วนของการเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์มีจานวนเมนู
หลักทั้งหมด 22 เมนูและเมนูย่อยจานวน 64 เมนู มีจานวนบทความ
ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ จ านวน 348 บทความ ชุดความรู้นวัตกรรม
จานวน 20 ชุด วีดีทัศน์ จานวน 31 ชุด รายงานวิจัย จานวน 92 เล่ม E-magazine จานวน 28 เล่ม ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ
ของสถาบัน จานวน 823 ข่าว พ๊อคเก็ต บู๊คออนไลน์ จานวน 18 เล่ม Facebook เครือข่ายนักวิจัย มีจานวนสมาชิก 951
คน Facebook ร้าน Farmer Shop มีจานวนสมาชิก 3,732 คน Facebook ผู้ตรวจสอบกิจการ มีจานวนสมาชิก 1,481 คน
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สื่อ สิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่น ๆ
ในรอบปี พ.ศ. 2558 สถาบันฯได้มีการดาเนินการจัดทาเอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่เป็นคลังความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ รายงานวิจัย บทความวิจัย สิ่งพิมพ์ พ็อคเก็ตบุ๊ค สื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านรายการทีวี
หนังสือพิมพ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน 58 รายการ ดังนี้

1.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้า
ที่เป็นธรรม ระยะที่ 7”

2.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขัน

3.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ”

4.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร”
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5.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา”

6.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย ”การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์
ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”

7.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย ”การยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์
ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใชเปน
กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล

9. รายงานความก้าวหน้า
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8”

10. รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพือ่ ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันปีที่ 2
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11. รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ” ปีที่ 2

12. รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร” ปีที่ 2

13. รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา” ปีที่ 2

14. รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย ”การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์
ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” ปีที่ 2

15. รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย“การยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”ปีที่ 2

16. รายงานประจาปี 2557
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17. คู่มือ TRAINING PROGRAM ON CO-OPS SMART OFFICERS

18. คู่มือ เอกสารหลักสูตร SMART OFFICERS I

19. คู่มือการดาเนินงาน โครงการร้าน Farmer Shop

20. ขบวนการสหกรณ์

21. คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย : โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ”

22. คู่มือ เวทีรับฟังความคิดเห็น
“การพัฒนาระบบสนับสนุนทางด้านการเงินและกฏหมายสหกรณ์”
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23. คู่มือการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์

24. คู่มือ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ

25. คู่มือ การจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์

26. คู่มือ การจัดทาแผนกลยุทธ์สหกรณ์

27. คู่มือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์การเกษตร

28. คู่มือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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29.คู่มือการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

30. พ็อกเก็ตบุ๊คการสร้างสรรค์นวัตกรรมนาการเปลี่ยนแปลง

31. คู่มือการถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัย

32. คู่มือการบริหารจัดการ Farmers’ Market

33. Pocket book 27 แนวคิดการสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2

34. คู่มือการเรียนรู้ สู่การเป็นชาวนามืออาชีพ
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35. โบชัว ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน

36. โบชัว การประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าประจาปี 2558

37. โบชัวร์ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รุ่นที่ 16

38. โบชัวร์ Smart Officers I สาหรับสหกรณ์การเกษตร

39. เผยแพร่ผ่านสื่อทีวีรายการชี้ชัดจัดเต็ม ปฏิรูปประเทศไทย:
ทางออกสหกรณ์ฯ.....แก้ปัญหาทุจริต
ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ทางช่องสปริงส์นิวส์

40. วีดีทศั น์ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน เผยแพร่ในงานประกาศเกียรติคณ
ุ
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแห่งปี 2558
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41. เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 7 ยโสธร ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
ตีตลาดห้างชั้นนา
หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

42. สหกรณ์ : ตัวแบบธุรกิจที่สร้างโลกได้ดีกว่า
หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วันที่ 1 มกราคม 2558

43. โครงการร้านค้าจากเกษตรกรไทย
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2557

44. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจาปี 2557
เว็บไซต์ www.eco.ku.ac.th วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

45. สกว.จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศงานวิจัยเด่นประจาปี 2557
เว็บไซต์ http://www.kehakaset.com วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

46. Farmer shop ร้านค้าโมเดลต้นแบบจากงานวิจัย
เว็บไซต์ www.isranews.org วันที่ 19 เมษายน 2558
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47. ตามไปดู คิชฌกูฏโมเดล ผลงานวิจยั ดีเด่นของ สกว.
ประจาปี พ.ศ.2557 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ
เว็บไซต์ http://www.thongthailand.com วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

48. “คิชฌกูฏโมเดล”ต้นแบบการนาระบบสหกรณ์มาใช้ให้ธุรกิจ
ผลไม้ของเกษตรกรเมืองจันท์อยูไ่ ด้อย่างยั่งยืน
เว็บไซต์ 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
หนังสือพิมพ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนิวส์
ฉบับที่ 9 ประจาเดือนกันยายน 2558

52. ต่อยอดพัฒนาระบบเรียนรู้ ยกระดับเกษตรกรสมาชิกฯ เทียบชั้นสากล
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 29 กันยายน 2558วันที่ 29 กันยายน 2558
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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 มีการดาเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 156 กิจกรรม
ดังรายละเอียด
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

1

7
ตุลาคม
2557
9
ตุลาคม 2557

การประชุ มหารื อขั บ เคลื่ อนโครงการวิ จัย การยกระดั บ
มูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย

2

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผู้ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ยชาวนาคุ ณ ธรรมได้ เ ข้ า พบ
ผู้ อานวยการสถาบั นฯ เพื่ อขอค าแนะนาในการจั ด เวที
เสวนาวิชาการ
9
การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจาเดือนครั้งที่
ตุลาคม 2557 7/2557
13
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
ตุลาคม 2557 สหกรณ์
14
ผู้อานวยการสถาบั นฯเข้าร่วมการประชุ มเชิ งปฏิบัติ การ
ตุลาคม
เพื่อยกร่างหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านอาหาร
2557
โภชนาการ และสุ ขภาพภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
15
การประชุมติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการวิจัย
ตุลาคม 2557 การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ
สมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา
17-18
การประชุ มเชิงปฏิ บัติการเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวอินทรีย์ใ น
ตุลาคม
พื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ
2557
20
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน
ตุลาคม 2557 ส.ป.ก.ได้เข้าพบผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เพื่อขอคาปรึกษาการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอย่างยังยื่น
21
ผู้อานวยการสถาบันฯเข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์รวม
ตุลาคม
พลังเพื่อเด็กไทยแก้มใส
2557

2

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

10

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 โรงแรม ที
เคพาเลช ถ.แจ้งวัฒนะจ.นนทบุรี

2

3
4
5

6

7

8

9

4
300

สถานที่

7

ห้องประชุมวิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทยมหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี

21

ห้อง 601ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

6

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

600

ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
แจ้งวัฒนะ กทม.
60

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

10

21
ตุลาคม
2557

ผู้ อ านวยการสถาบั น ฯได้ ป ระชุ ม ขั บ เคลื่ อ นแผนร้ า น
Farmer shop ร่ ว มกั บ ตั วแทนผู้ ป ระกอบการร้ า น
Farmer shop คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

3

ร้าน Farmer shop
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

11

22
ตุลาคม
2557
26 ตุลาคม 4 พฤศจิกายน
2557

ผู้อานวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมผู้ ประสานงาน
ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. ประจาปี 2557

12

อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน
พญาไท กรุงเทพ

ผู้อานวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ
"Public, Social and Cooperative Economy :
Innovative answer to Global Issues
ณ ประเทศอาเจนติน่า
การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนา
ระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ สมรรถนะการ
แข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร
การประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ คุ ณ สถาพร มี เ จตนา และ
ทีมงาน ผู้สนใจนา Farmer shop ไปใช้ประโยชน์

1

ประเทศอาเจนติน่า

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุ ม หารื อ โครงการวิ จั ย ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

5

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุ มขั บ เคลื่ อ นแผนงานร้ า น Farmer shop
ร่วมกับหุ้นส่วนผู้ประกอบการร้าน Farmer shop คณะ
เศรษฐศาสตร์มก.
กลุ่ มธุ ร กิ จเชิ ง คุ ณค่ าสามพรานนาตลาดสุ ข ใจสั ญ จรมา
จาหน่ายสินค้าผักและผลไม้ที่ปลอดภัยยัง SCB Park
ครั้งที่ 2
ผู้ อ านวยการสถาบั น ฯน าเสนอตั ว แบบธุ ร กิ จ Farmer
shop
ในการประชุ ม To promote the
development of cooperative in Laos
การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจาเดือนครั้งที่
8/2557

6

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5
พฤศจิกายน
2557
6
พฤศจิกายน
2557
6
พฤศจิกายน
2557
10
พฤศจิกายน
2557
10
พฤศจิกายน
2557
11
พฤศจิกายน
2557
11-13
พฤศจิกายน
2557
20
พฤศจิกายน
2557

สถานที่

990

SCB Park Plaza พหลโยธิน

60

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

10

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

61

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

21

26
พฤศจิกายน
2557

27

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์

22

27
พฤศจิกายน
2557
29
พฤศจิกายน
2557

ผู้อานวยการสถาบันฯได้รับเชิญจาก สกว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้าร่วมการประชุมเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อลด
ความเสียเปรี ยบของเกษตรกรในกลไกตลาดข้าวอินทรี ย์
และทุเรียนหลงลับแล
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

ผู้อานวยการสถาบันฯได้รับเชิญให้นาเสนอผลงานวิจัยตัว
แบบธุ ร กิ จ ร้ าน Farmer shop ในหั วข้ อ A New
Business Model for Fairness in Supply Chain
Management ในการประชุมวิชาการ Society of Asian
Retailing and Distribution (SARD) ครั้งที่ 12
วันสังคมสุขใจ ” ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด ย้อนสังคมไทย
สู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวีปลอดภัย

200

อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มก.

1,500

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

ผู้บริหารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ประเทศ สปป.ลาว
ศึกษาดูงานพื้นที่เครือข่ายงานวิจัยสถาบันฯ

7

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

ผู้อานวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดการความรู้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดตั้งตลาดเกษตรกร
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ( Co-op Market )

80

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

เจ้ าหน้ าที่ วิ จัย สถาบั น ฯเข้ า ร่ ว มการประชุ ม นานาชาติ
หัวข้ อ Strengthening of Cooperative Networks
beyond AEC
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.)

200

ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

80

ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

23

24

25

26

27

28

29-30
พฤศจิกายน
2557
30
พฤศจิกายน
2557
30
พฤศจิกายน 1 ธันวาคม
2557
1
ธันวาคม
2557
3
ธันวาคม
2557

62

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

29

3
ธันวาคม
2557
4
ธันวาคม
2557
4
ธันวาคม
2557
11
ธันวาคม
2557
12
ธันวาคม
2557

เจ้ าหน้ าที่ส ถาบันฯ ได้ เข้ าร่ วมในพิ ธีถวายสัต ย์ ปฎิ ญ าณ
เพื่ อเป็ นข้ าราชการที่ ดีแ ละพลัง ของแผ่ นดิ น เนื่องในวั น
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
เจ้าหน้าที่ส ถาบันฯ พร้ อมด้วยคณาจารย์ บุค ลากร นิสิ ต
คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
การประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันฯ
ประจาปี 2557

800

ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ
50 ปี

50

ศาลาประชาสัมพันธ์ห้องสมุดพิทยา
ลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

12

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุ มหารื อ ถึ ง แนวทางความร่ วมมื อของสถาบั น
วิชาการด้านสหกรณ์และสหกรณ์โคนมนครปฐมจากัดใน
การนาโครงการร้าน Farmer Shop ไปขยายผล
ร้าน Farmer shop ออกบู๊ทจาหน่ายสินค้าในงานการ
ประชุ มเวที ข้ าวไทย 2557 ภายใต้ หัว ข้ อ “การปฏิ รูป
ยุทธศาสตร์ ข้าวไทย”
ผู้อานวยการสถาบันฯถ่ายโอนชุดความรู้ธุรกิจ Farmer
shop แก่ชาวนามืออาชีพในพื้นที่จังหวัดชุมพร

8

ห้องประชุม สหกรณ์โคนมนครปฐม
จากัด
จ.นครปฐม
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

16
ธันวาคม
2557
16-17
ธันวาคม
2557
18
ธันวาคม
2557
29
ธันวาคม
2557
29
ธันวาคม
2557

6
มกราคม
2558

300

31

ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังวิทยา
เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
หาดทัศนีย์ อาเภอหัวหินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจาปี 2557 ในหัวข้อ “CAI
ทางานเป็น เห็นอนาคต”

9

กลุ่ มธุ ร กิ จเชิ ง คุ ณค่ าสามพรานนาตลาดสุ ข ใจสั ญ จรมา
จาหน่ายสินค้าผักและผลไม้ที่ปลอดภัยยัง SCB Park
ครั้งที่ 3
การประชุ ม สรุ ป บทเรี ย นเครื อ ข่ า ยผู้ ป ลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย์
จังหวัดอานาจเจริญ

900

6

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

ประชุ มร่ วมกั บ คุ ณ ฐานิ ศ ร์ สุ ท ธสุ วรรณ ผู้ ช่ วยผู้ จัด การ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าการจาหน่ายข้าวอินทรีย์ที่ธ.ก.ส.จะ
รับ ซื้อข้าวหอมมะลิอินทรี ย์จากทางเครื อข่ ายผู้ ปลู กข้ าว
อินทรีย์จังหวัดอานาจเจริญ
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

8

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธ.ก.ส. สานักงานบางเขน

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

SCB Park Plaza พหลโยธิน

63

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

40

6
มกราคม
2558
7
มกราคม
2558
9
มกราคม
2558

การประชุมถอดบทเรียนการให้บริการจาหน่ายสินค้าของ
ร้าน Farmer shop อาคารปฏิบัติการร่ วมกับ 8 fairtrader
การประชุ มเตรียมการนาเสนอร่ างรายงานฉบับสมบูร ณ์
โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร
การประชุมการเตรียมการนาเสนอ (ร่าง) รายงานการวิจัย
ฉบับ สมบูร ณ์โ ครงการวิจัยการพัฒ นาระบบส่ง เสริมการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ สมรรถนะการแข่ ง ขั น ผ่ า นกลไก
สถาบันการศึกษา
สถาบันวิช าการด้านสหกรณ์ร่ วมจัด นิทรรศการนาเสนอ
ผลลัพธ์การวิจัยตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9
การประชุ ม หารื อ แนวทางการน าตั ว แบบธุ ร กิ จ ร้ า น
Farmer shop ไปขยายผลในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

8

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

3

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

5

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

11
มกราคม
2558
12
มกราคม
2558
16
มกราคม
2558
19
มกราคม
2558
20
มกราคม
2558
22
มกราคม
2558
22
มกราคม
2558
28
มกราคม
2558

100

สถานที่

อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุ มถอดบทเรี ย นกลุ่มเป้ าหมายสมาชิ กสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

26

ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านห้วยเสือสามัคคี จากัดจ.เพชรบุรี

การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

เวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบสนับสนุนทางด้าน
การเงินและกฎหมายสหกรณ์

12

ห้องเอื้องหลวง ชั้น 3 อาคารเคยูโฮม
มก.

กลุ่ มธุ ร กิ จเชิ ง คุ ณค่ าสามพรานนาตลาดสุ ข ใจสั ญ จรมา
จาหน่ายสินค้าผักและผลไม้ที่ปลอดภัยยัง SCB Park ครั้ง
ที่ 4
การประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การจัดตั้งร้าน Farmer
shop ณ บริเวณศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์สหกรณ์
โคนมนครปฐม จากัด
การประชุมนาเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรมระยะที่ 7

1,000

SCB Park Plaza พหลโยธิน

9

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

22

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

64

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

51

30
มกราคม
2558
3
กุมภาพันธ์
2558

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจาเดือน ครั้ง
ที่ 1/2588

9

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร
ปีที่ 2
การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อยปีที่ 2
การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อยปีที่ 2
ผู้อานวยการสถาบั นวิ ชาการด้ านสหกรณ์ ไ ด้ รั บเชิ ญ เข้ า
ร่วมการประชุ มให้ ข้ อมู ล ข้ อคิ ด เห็ น ข้ อเสนอแนะ แนว
ทางการปฎิ รู ป ระบบสหกรณ์ แ ก่ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ
กรรมาธิการปฎิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

3

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

7

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

2

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

11

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 209 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา
2

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

14

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

3

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

509

บู๊ทN 18 บริเวณด้านหน้าอาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ มก.

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

15

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา
2

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

3
กุมภาพันธ์
2558
4
กุมภาพันธ์
2558
4
กุมภาพันธ์
2558
5
กุมภาพันธ์
2558
5
กุมภาพันธ์
2558
6
กุมภาพันธ์
2558
7
กุมภาพันธ์
2558
17
กุมภาพันธ์
2558
17
กุมภาพันธ์
2558

การประชุมขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนิ น การ ฝ่ า ยจั ด การและพนั ก งาน
สหกรณ์โคนมนครปฐมจากัด
การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ
สถาบันวิ ชาการด้ านสหกรณ์ร่ วมกั บเครือข่ ายคุ ณค่าข้าว
คุณธรรม จ.ยโสธร นาข้าวและผักอินทรีย์มาจาหน่าย ใน
งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2558
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์
ผู้ อานวยการสถาบั นฯ ได้ รั บเชิ ญเข้ าร่ วมการประชุ มน า
กรอบแนวคิ ดการปฏิรู ประบบการเกษตร (Conceptual
Design)ในที่ประชุมอนุกรรมาธิการปฏิรูปปฏิรูปการเกษตร

สถานที่

65

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

62

18
กุมภาพันธ์
2558
20
กุมภาพันธ์
2558

โครงการร้าน Farmer shop ออกบู๊ทในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ เกษตรกรรมยั่งยืนทิ ศทางและกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรสู่ความยั่งยืน
การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา
ปีที่ 2
การประชุ ม พิ จ ารณาข้ อ เสนอชุ ด โครงการวิ จั ย การ
ขับเคลื่ อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้ าที่เป็ นธรรม
ระยะที่ 8
ผู้อานวยการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาครั้งที่ 1

350

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม

2

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

25

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

10

ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา

ผู้อานวยการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบกองเลขาธิการ
สภาพัฒนาสตรีสหกรณ์แห่งอาเซียน

200

ห้องประชุม ช.ส.ค.

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้ การต้ อนรับ คณะผู้ เข้ารั บ
การอบรมหลักสูตรนานาชาติ “Fostering Core Leaders
in Agricultural Cooperatives” รุ่นที่ 2 ในโอกาสศึกษา
ดูงานสถาบันฯ
ผู้อานวยการสถาบันฯได้ รับ เชิญ เข้ าร่วมประชุมการถ่าย
โอนความรู้ ส ร้ างความเข้ าใจเบื้ องต้ นในหั วข้ อสหกรณ์
ผู้บริโภคแก่คณะทางานบริษัท สวนเงินมีมา จากัด
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

14

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

12

บริษัท สวนเงินมีมา จากัด ถนนเฟื่อง
นคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

คณะนั กศึ กษาโครงการหลั กสู ต รการจั ด การการพั ฒ นา
ชนบ ท ห ลั กสู ต ร นานาช าติ จากบั ณฑิ ต วิ ท ย าลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชานาญการ รุ่นที่ 16

18

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

47

พันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.
โฮม มก.

การประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การจัดตั้งร้าน Farmer
shop ณ บริเวณศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์สหกรณ์
โคนมนครปฐม จากัด

13

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

23
กุมภาพันธ์
2558
25
กุมภาพันธ์
2558
27
กุมภาพันธ์
2558
3
มีนาคม
2558
5
มีนาคม
2558
6
มีนาคม
2558
6
มีนาคม
2558
16-21
มีนาคม
2558
17
มีนาคม
2558

66

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

73

17
มีนาคม
2558

ภาคี เ ครื อ ข่ า ยเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ส ถาบั น วิ ช าการด้ า น
สหกรณ์เข้าพบผู้อานวยการสถาบั นวิชาการด้านสหกรณ์
เพื่อปรึกษาหารือการจัดทา Farmer Market

3

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

74

19
มีนาคม
2558

32

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 115 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา
2

75

19
มีนาคม
2558

ผู้ อานวยการสถาบั น ฯได้ รั บ เชิ ญ จากคณะกรรมาธิ การ
ปฏิ รูป การเกษตร อุ ตสาหกรรม พาณิ ชย์ การท่องเที่ย ว
และบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อพิจารณาศึกษาแนว
ทางการปฏิรูประบบการเกษตรและด้านอื่นๆ
การประชุมภาคีเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

23

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

76

23
มีนาคม
2558

โครงการฝึกอบรมหลั กสู ตรความสุ ข ความสมดุล ความ
มั่ น คงชี วิ ต ของสมาชิ ก สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นภายใต้
โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร

28

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

77

26
มีนาคม
2558

การ ปร ะชุ มกลุ่ ม สร้ าง เครื อข่ าย พี่ น้ อง สองต าบ ล
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย

29

ห้องไพลิน โรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

78

30
มีนาคม
2558
31
มีนาคม
2558

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจาเดือน ครั้ง
ที่ 2/2558

9

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

ผู้อานวยการสถาบันฯ เข้าร่ วมประชุมพิจารณาการวาง
กรอบการพั ฒนาผู้ ประกอบการและส่ง เสริมวิส าหกิจให้
เข้มแข็งและแข่งขันได้ในสากล

3

ห้องประชุมรัฐสภา 1

2
เมษายน
2558
7
เมษายน
2558
7
เมษายน
2558

การประชุม Farmer shop by Student

10

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

7

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

79

80

81

82

ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทายาทเกษตรกรภาคเหนื อ เข้ า พบ
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อปรึกษาหารือ
ทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

สถานที่

67

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

83

9
เมษายน
2558
16
เมษายน
2558
16
เมษายน
2558
17
เมษายน
2558

การประชุมขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนิ น การ ฝ่ า ยจั ด การและพนั ก งาน
สหกรณ์โคนมนครปฐมจากัด
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

12

ห้องประชุมสหกรณ์
โคนมนครปฐม จากัด

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุม Kick Off โครงการวิ จัยการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกรปีที่ 2

6

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

17
เมษายน
2558
19
เมษายน
2558
20
เมษายน
2558
21
เมษายน
2558
21
เมษายน
2558
22
เมษายน
2558
22
เมษายน
2558

การประชุม Kick off โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

คุณสรวิช ญ์ สุบุ ญ หรื อหมอก้ องจัด บู๊ท นิท รรศการสุข ใจ
ไทนแลนด์ นาเสนอร้าน Farmer shop

500

อุทยานาการเรียนรู้ TK Park

การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

5

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุม Kick Off โครงการวิ จัยการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันการศึกษาปีที่ 2
การประชุม Kick off โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยปีที่ 2

9

ห้องประชุมวิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ปทุมธานี
ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐปีที่ 2

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

4

สถานที่

68

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

94

23
เมษายน
2558
23-24
เมษายน
2558
27
เมษายน
2558
28
เมษายน
2558
30
เมษายน
2558
30
เมษายน
2558
2
พฤษภาคม
2558
8
พฤษภาคม
2558
8
พฤษภาคม
2558
11
พฤษภาคม
2558
11
พฤษภาคม
2558

การประชุมสร้างทีมงานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมทีมงาน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

9

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติ การสร้ างที ม งานวิ จัย เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมทีมงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

9

ผู้อานวยการสถาบันฯร่วมแสดงความยินดีแก่
รศ.วิ โ รจ อิ่ มพิ ทั กษ์ ใ นโอกาสเข้ารั บ ต าแหน่ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

10

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สาม
พราน
จ.นครปฐม
ห้อง โถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558

9

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

เจ้ าหน้ าที่ ส ถาบั นฯ ได้ เ ข้ าร่ ว มการประชุ มตกผลึ กทาง
ความคิ ด ในการขั บ เคลื่ อ นการเชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยทาง
การเงินของสหกรณ์
ผู้อานวยการสถาบั นวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุ ม
มูลนิธิสังคมสุขใจ

149

ห้องปริ้นบอลรูม โรงแรมปริ้นพาเลส
มหานาค กทม.

6

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

ผู้อานวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือและแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องการปฎิรูปการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ
การประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ข้ า วอิ นท รี ย์ ที่ ผ ลิ ต โด ยเ กษต รกรร าย ย่ อ ย ปี ที่ 2
ประจาเดือน
การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์

4

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 217 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา
2
ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมจัดทาร่างหลักสูตรสมรรถนะผู้นาสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกร ปีที่ 2

7

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

3

สถานที่
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ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

105

18
พฤษภาคม
2558
19
พฤษภาคม
2558
21
พฤษภาคม
2558

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

25
พฤษภาคม
2558
27
พฤษภาคม
2558
28
พฤษภาคม
2558
2
มิถุนายน
2558
2
มิถุนายน
2558
3
มิถุนายน
2558
5
มิถุนายน
2558
5
มิถุนายน
2558

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์

4

การประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558

6

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
เด่ น สกว. ประจาปี 2557ประเภทรางวั ล ด้านกลุ่มงาน
ชุ ม ชนและพื้ น ที่ จาก ศ. นพ.ไกรสิ ท ธิ์ ตั น ติ ศิ ริ น ทร์
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

1,000

ผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ ได้ ถ่ า ยโอนความรู้ ใ นหั ว ข้ อ
"บริหารสหกรณ์อย่างไร ไม่ให้ทิ้งหลักการและอุดมการณ์
สหกรณ์ แ ก่ กรรมการด าเนิ นการและเจ้ าหน้ าที่ ส หกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด
การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจาเดือน ครั้ง
ที่ 4/2558

55

การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์

3

การประชุมติดตามความก้าวหน้า
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา
การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
ปีที่ 2
การประชุมจัดทาร่างหลักสูตรสมรรถนะผู้นาสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 2

11

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรราย
ย่อย ปีที่ 2

4

4

9

7

9

สถานที่
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
โรงแรมพลาซ่า แอทธินีรอยัล เม
อริเดียน

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้อง P3 ร้านอาหารเพลิน ถนน
วิภาวดี-รังสิต

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
70

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

116

5
มิถุนายน
2558

150

ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก.

117

8
มิถุนายน
2558
8
มิถุนายน
2558

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมจัดแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากข้าวในงานวันราลึกพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรง
หว่านข้าว ณ มก. บางเขน
การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์

4

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ
โรงอาหารกลาง 2
การประชุม Focus group ระหว่างทีมวิจัยและตัวแทน
เครือข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2
การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนเว็ปไซด์สารสนเทศ
สหกรณ์

200

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
โรงอาหารกลาง 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ
การประชุมขอคาแนะนาในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรใน
พื้นที่จังหวัดชัยนาทคุณยศนันต์ วิสุทธิ์นวรัตน์ กรรมการ
บริษัทจันทร์ส่อง จากัด
ผู้ อานวยการสถาบั นฯได้ เ ข้ าร่ วมประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติ การ
สนับ สนุ นการยกร่ างแผนพั ฒนาสหกรณ์ข องสาธารณรั ฐ
ปร ะ ช าธิ ปไต ย ป ร ะช าช นล าว จากการ เ ชิ ญ ข อง
Department of Agriculture Extension and
Cooperative (DAEC)
การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2558

4

118

119

12
มิถุนายน
2558

120

15
มิถุนายน
2558
15
มิถุนายน
2558
18
มิถุนายน
2558
23-26
มิถุนายน
2558

121

122

123

124

125

29
มิถุนายน
2558
1-3
กรกฎาคม
2558

โครงการอบรมหลักสูตร Smart officers สาหรับสหกรณ์
การเกษตรภายใต้โครงการยกระดับขีด ความสามารถใน
การดาเนินธุรกิจสหกรณ์

สถานที่

9

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.

3

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
เมืองเวียงจันทร์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

2

60

9

21

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

71

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

126

4
กรกฎาคม
2558

52

ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตชาวสวนผลไม้
คุณภาพ (Living Learning Center)
ตาบลซากไทย จ.จันทบุรี

127

6
กรกฎาคม
2558
6
กรกฎาคม
2558
6
กรกฎาคม
2558
14
กรกฎาคม
2558

การศึกษาดูงานโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ภายใต้
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้ าที่ เ ป็ น ธรรมของสถาบั น วิ ช าการด้ านสหกรณ์ ซึ่ ง
ได้รับผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี 2557
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่ วมกั บ ส.ป.ก. และภาคี เ ครื อ ข่ าย นาผั กอิ นทรี ย์ แ ละ
สินค้าเกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.
ผู้อานวยการสถาบั นฯได้ รั บ เชิ ญ จาก ส.ป.ก.ภู เ ก็ ต เพื่ อ
ประชุมหารื อถ่ายทอดความรู้ผ ลงานวิ จัย ต้ นแบบระบบ
ธุรกิจ Farmer shop
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

150

โรงอาหารกลาง 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

128

129

130

131

132

133

134

135

10
กรกฎาคม
2558
15
กรกฎาคม
2558
16
กรกฎาคม
2558
16
กรกฎาคม
2558
20
กรกฎาคม
2558

9

ห้องประชุม ส.ป.ก.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

4

การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายระหว่างตัวแทนภาครัฐ
ตั ว แ ท นเ ค รื อข่ าย ที มวิ จั ย แล ะ ที มผู้ ป ร ะ สานง าน
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2
ผู้อานวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงาน
ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. ประจาปี 2558

12

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
สานักงานพาณิชย์ จ.อานาจเจริญ

28

ศิริพร รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

ผู้อานวยการสถาบันฯ ได้ รั บ เชิ ญ จากสั นนิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยถ่ายทอดชุดความรู้จากการวิจัย ให้กับผู้
เข้าอบรมหลักสูตรผู้นาสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 11
คุณหทัยทิพย์ เหล่าศักดิศร ผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซึ่ง
สนใจในร้าน Farmer shop เข้าพบผู้อานวยการสถาบันฯ
เพื่อขอคาแนะการจัดตั้ง farmer market
ผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ ได้ รั บ เชิ ญ ถ่ ายทอดความรู้ จาก
งานวิจัยในหัวข้อ แนวทางการจัดการร้าน Farmer shop
แก่ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่ วมกั บ ส.ป.ก. และภาคี เ ครื อ ข่ าย นาผั กอิ นทรี ย์ แ ละ
สินค้าเกษตรปลอดภั ยมาจาหน่ ายแก่ ประชาคม มก. ณ
โรงอาหารกลาง 2

40

ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่ม
จรัส (น.ม.ส.

3

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคาร
สานักงานคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โรงอาหารกลาง 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14

80

72

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

136

21
กรกฎาคม
2558
25
กรกฎาคม
2558
27
กรกฎาคม
2558
28
กรกฎาคม
2558
29
กรกฎาคม
2558
3
สิงหาคม2558

การประชุ ม โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกร ปีที่ 2
พิธีเ ปิด ตลาดชุ มชนร่วมใจ (Farmer Market ) และ
Farmer Shop ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

7

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

137

138

139

140

141

142

143

144
145

146

150

4

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดู
งานโครงการพั ฒ นาผู้ นาสหกรณ์ ภ ายใต้ ห ลั ก สู ต รผู้ น า
สหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 11 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2558

40

การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

4

3
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สิงหาคม2558 ร่ วมกั บ ส.ป.ก. และภาคี เ ครื อ ข่ าย นาผั กอิ นทรี ย์ แ ละ
สินค้าเกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.
3-7 สิงหาคม การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
2558
การส่ ง เสริ ม เกษตรกรสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ระยะที่ 2
ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒ นาระบบส่ง เสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ
5
การประชุมคณะกรรมสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
สิงหาคม2558 คุณค่า แห่งปี 2558 ครั้งที่ 2/2558
6
ผู้อานวยการสถาบันฯ ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรม
สิงหาคม2558 ส่งเสริ มกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว ถึง แนวทางการ
อบรม Smart officers แก่ บุ ค ลากรจากกรมส่ ง เสริ ม
กสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว
13
ผู้ อ านวยการฝ่ ายชุ มชนสั ง คม สกว. และ ผู้ อ านวยการ
สิงหาคม2558 สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ พร้ อมด้วยทีมงานได้ ลงพื้นที่
ติ ดตามศู นย์ เรี ยนรู้ มีชี วิตเกษตรอิ นทรี ย์ ชาวนามื ออาชี พ
ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท

75

9

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
โรงอาหารกลาง 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18

โรงแรมมิโด โฮเต็ล แขวงสามเสนใน
เขตพญาไทย กทม.

6

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.

12

30

ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์
ชาวนามืออาชีพ ของกลุ่มองค์กร
เกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อ.หันคา
จ.ชัยนาท
73

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

147

17-21
สิงหาคม
2558

486

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บางกรวย จ.นนทบุรี

148

18-22
สิงหาคม
2558
24
สิงหาคม
2558
25
สิงหาคม
2558
27
สิงหาคม
2558
2
กันยายน
2558
11
กันยายน
2558
14
กันยายน
2558
14-18
กันยายน
2558

ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ โดยร้ า น
Farmer shop by ส.ป.ก. ได้ออกร้านจาหน่ายผัก ผลไม้
อินทรี ย์ใ นงานครบรอบ 3 รอบ สหกรณ์ออมทรัพ ย์การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด ก้าวย่างปีที่ 37
สถาบั นวิ ช าการด้ านสหกรณ์ จัด อบรมหลั กสู ต ร Co-op
Smart officers’ Program (CSO) แก่บุคลากรจากกรม
ส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว
การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นเว็ ป ไซด์ ส ารสนเทศ
สหกรณ์

10

การประชุ มโครงการวิ จัย การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ มการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ สมรรถนะการแข่ ง ขั น ผ่ า นกลไก
หน่วยงานรัฐ ปีที่ 2
การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2558

8

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

149

150

151

152

153

154

155

156

22
กันยายน
2558

การประชุมนาเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรมระยะ ที่ 8
งานเสวนาวิ ช าการและประกาศเกีย รติ คุ ณ นั กสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่าเป็นประจาปี 2558
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่ วมกั บ ส.ป.ก. และภาคี เ ครื อ ข่ าย นาผั กอิ นทรี ย์ แ ละ
สินค้าเกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.
ผู้ อานวยการสถาบั นวิ ชาการด้ านสหกรณ์ พร้ อมด้ วยรอง
ผู้อานวยการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ International
Conference on Research on Food Security, Natural
Resource Management and Rural Development
การประชุ มเจ้ าหน้ าที่ สรุ ป ผลการจั ด งานเสวนาวิ ชาการ
และประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
เป็นประจาปี 2558
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417

75

สถานที่

ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โรงอาหารกลาง 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

มหาวิทยาลัย Humboldt กรุง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

10

ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
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