
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารจากประธานกรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 

 

รายงานประจ าปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของสถาบันฯในรอบปี

พ.ศ. 2561 ที่แสดงให้เห็นบริบทการด าเนินงานของสถาบันฯในฐานะหน่วยงานภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์  ซึ่งมีภารกิจ

ทั้งด้านการวิจัย บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาองค์กร ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมานั้น มีกิจกรรม

ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ นานาชาติ และประเทศเพ่ือนบ้านดังปรากฏในเล่ม 

 

ในฐานะประธานกรรมการประจ าสถาบันใคร่ขอขอบคุณท่านกรรมการประจ าสถาบัน  และผู้ทรงคุณวุฒิ     

ที่ช่วยให้ค าแนะน าและสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ  ขอชื่นชมและให้ก าลังใจผู้อ านวยการและทีมงานทุกคนที่

ทุ่มเทในการท างาน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังท่ีปรากฏในเล่ม 

 

 

 
(รศ.ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์)   

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 สารจากผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 
รายงานประจ าปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปเรื่องราวส าคัญที่ชี้ให้เห็นผลการ

ด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันฯในรอบปี พ.ศ. 2561 
  
สาระในเล่ม ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นผลงานของทีมงานและภาคีเครือข่ายของสถาบันฯ ที่มาร่วมมือ

กันสร้างสรรค์คุณค่าสหกรณ์ในการยกระดับการท างานของสหกรณ์/องค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรอบปีที่
ผ่านมา รวมทั้งการได้มีโอกาสน าชุดความรู้และนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่เป็นผลงานวิจัยไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาคีนักวิจัย และทีมงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์จนการด าเนินงานของ
สถาบันฯส าเร็จสมความตั้งใจ 
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ประวัติความเป็นมา 
 

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

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 
และเริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 3 ประการ ได้แก่ 1. ด าเนินการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์เพ่ือให้มีองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเกื้อหนุนการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2. สนับสนุน 
ส่งเสริมและด าเนินการด้านการศึกษาและบริการ
วิชาการด้านสหกรณ์  และแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียงแก่ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานรัฐและ
เอกชน ตลอดจนผู้สนใจ และ 3. ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านสหกรณ์  และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  มีการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการประจ าสถาบัน 12 
คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็น
ประธาน มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ และผู้อ านวยการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ หัวหน้าหน่วยงาน คือ ผู้อ านวยการ
สถาบัน ท าหน้าที่บริหารจัดการเพ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ภายใต้ระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมร่วม 
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แผนที่กลยุทธ ์
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ที่

ก าหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการท างานที่

ชี้ให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน

มุมมองด้านคณุค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของสถาบัน ดังรูปที่ 1 

 

 

 

            :                                                                          
 

 

 
 
รูปที่ 1 แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
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การขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์จะเป็นไปด้วยกลไกของเสาหลักกลยุทธ์ 4 ประการ ดังนี้  

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 1: การขับเคลื่อนการวิจัยในทิศทางที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม 

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1  เพ่ือให้มีการวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

1.2  เพ่ือเสาะหา สร้างและธ ารงรักษา นักวิจัยที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย 
1.3 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่

เป็นธรรม 
 

2) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนผลงานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร 
เครือขา่ย ชุมชน ปีละ 2 องค์กร 
 2.2 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในเวทีวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศปีละ 1 เรื่อง 
 2.3 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/สร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่/
นวัตกรรม ปีละ 1 เรื่อง 

3) แนวทางด าเนินงาน 
3.1 การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้กรอบคิด การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการและการเชื่อมโยง

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

หน่วยงานพันธมิตรภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานเจ้าของทุน และการวิจัยที่ใช้ระบบ Matching Fund ร่วมกับ
หน่วยงาน/องค์กรพันธมิตร 
 

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 2:  การสร้างกลไกเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่มี
จิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม  

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.1 เพ่ือให้มีการสะสมความรู้ และการสร้างคลังความรู้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้างผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงที่มีจิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
1.2 เพ่ือให้มีกลไกการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตส านึกสหกรณ์และการค้าท่ีเป็น

ธรรม 
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2) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนเวทีเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปีละ 10 เวที 
 2.2 จ านวนผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีเรียนรู้ อย่างน้อย ปีละ 300 คน 
 2.3 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้นปีละ 30 คน และพัฒนาไปเป็น
เครือข่ายฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรู้ที่เห็นความส าคัญในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 
 2.4 มีคลังข้อมูลที่สะสมองค์ความรู้ในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพ่ือการเผยแพร่เพ่ิมขึ้น
ทุกปี ปีละ 10 รายการ 
 2.5 มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลไม่ต่ ากว่าเดือนละ 300 ราย 
 2.6 มีสื่อ-สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรมเผยแพร่ในนามสถาบัน อย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง 

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

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 3: การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อมั่นและศรัทธา ร่วมกันพัฒนาระบบธุรกิจที่มีคุณค่าและ
การค้าทีเ่ป็นธรรม ให้เป็นทางเลือกของประชาชน 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพ่ือยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และชุมชน 
ไปในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.2 เพ่ือสนับสนุนการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกแก่ประชาคม และชุมชน ในการด ารงชีวิตที่ดี และได้รับ
ความเป็นธรรม 
 1.3 เพ่ือรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกัน เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

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

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

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

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทีมงานที่มีความสามารถในการเป็นแกนน า
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพ่ือให้สถาบัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกลไกการจัดการความรู้ จากบทเรียนที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ
มาพัฒนาเป็นชุดความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะแกนน าการพัฒนา สู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 1.2 เพ่ือสร้างทีมงานที่มีความสามารถในฐานะแกนน าในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 

2) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 2.1 สถาบัน ได้รับการยอมรับในการเป็นแกนน าการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและตา่งประเทศ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 2 องค์กร 
 2.2 มีทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกสู่สังคม อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.3 บุคลากรของสถาบันที่มีภารกิจเป็นพ่ีเลี้ยง Coaching แก่หน่วยงานพันธมิตรอย่างน้อย 2 องคก์ร 
 2.4 บุคลากรสถาบันที่มีภารกิจเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร 
 

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

 

 

 

                      

            

     
             /

          
       -     

               

               
 

 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน 
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คณะกรรมการประจ าสถาบัน 
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ที่ปรึกษา 

   
 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 
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ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน 

บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯมีบุคลากรประจ า จ านวน 6 คน เป็น
ทีมงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการสู่การ
ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.จุฑาทิพย ์ภทัราวาท 
ผูอ้  านวยการสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 

นางสาวสายสุดา ศรีอุไร 
รองผูอ้  านวยการสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 

น.ส.พรติมา คงศรี 
นกัวิชาการเงินและบญัชี 

นายพรพงษ ์ แสงนาค 
เจา้หนา้ท่ีวิจยั 

นายศิวาวสัตร์ ผลสมบูรณ์ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

น.ส.ณิชาภทัร สุภคัพานิชยก์ุล 
นกัวิจยัประจ าโครงการ 

น.ส.กนกพร วีสนัเทียะ 
นกัวิจยัประจ าโครงการ 
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ที่ตั้งและส านักงาน 

ส านักงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตั้งอยู่ ห้อง 204, 205 และ 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้น 126.06 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ห้อง 214 (ห้องศูนย์สารสนเทศ) 
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ผลการด าเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปีงบประมาณ 2561 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   

1. ผลการด าเนินงานตามแผนงานการวิจัย 
1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนจ านวน 

1   โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 2,617,300 บาท มีนักวิจัยจ านวน 12 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชุด
โครงการ จ านวน 281 คน  

 

ตารางที่ 1 ผลการด าเนินการวิจัยตามแผนงานประจ าปี 2561 

ล าดับที ่ โครงการวิจัย จ/น 
นักวิจยั 

จ/นผู้เข้ามา 
มีส่วนร่วม 

ตามแผน นอกแผน งบประมาณ 

1 โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสรา้งสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวสิาหกิจชุมชน 
ระยะที่ 1 

12 281 ✓ - 2,617,300 

รวม 12 281   2,617,300 
 

1.2 ชุดความรู้และนวัตกรรมที่เป็นผลลัพธ์งานวิจัย 
1) กรอบการยกระดับสมรรถนะเกษตรกรใน 3 มิติ 
2) การยกระดับธุรกิจข้าวสู่ระบบธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม 
3) การยกระดับมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 
4) ตัวแบบธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม 
 

1.3 ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ ที่ส าคัญ 
1) ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ได้น าผลการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลธุรกิจแบบ IBM กรณีศึกษา โดย สนค. ได้สรุปน าเรียนปลัดกระทรวงพาณิชย์  
พร้อมเสนอให้มอบหมายกรมที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการทั้งด้านการพัฒนาและส่งเสริม โดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึ่งมีภารกิจด้านการบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีข้อเสนอแนะมาตรการ/กิจกรรมที่สามารถ
ด าเนินการได้ทันที อาทิ การจัดมอบประกาศเกียรติคุณแก่ IB พร้อมกับคู่ค้าและภาคีสนับสนุนทั้งหมด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เป็น Showcases และจัดท าฐานข้อมูล IB รายบริษัทเพ่ือติดตามศึกษาการเติบโตและความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการสนับสนุน   

2) สนค. ได้น าเสนอประเด็นด้าน Inclusive Business ไปบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การค้าเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
ปี พ.ศ. 2562-2564 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 ว่าด้วยการขยายการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม กลยุทธ์ข้อที่ 3 
การส่งเสริมโอกาสในการส่งออกให้กับ Inclusive Business / Social Enterpriseเพ่ือเป็นกลไกในเชื่อมโยงข้อมูลตลาดและ
เครือข่ายผู้ผลิตในท้องถิ่นเพ่ือขยายโอกาสไปสู่ต่างประเทศ โดยยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวได้น าเสนอต่อปลัดกระทรวงพาณิชย์



 

 
14 

และผู้บริหารทุกกรม รวมทั้งน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทราบด้วย ทั้งนี้ สนค. และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่
ระหว่างการน ายุทธศาสตร์เกี่ยวกับ IB มาศึกษาเพ่ิมเติมและน าไปสู่ไปขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น ากระบวนการ ชุดความรู้ และผลลัพธ์จากการวิจัย IBM ไปใช้ในการอบรม
หลักสูตร Smart Farmers ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้ แอพพลิเคชั่นทาง
การเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อบรมให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจ านวน 250 คน ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมาและเพชรบุรี 

4) สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 40 ให้ความเห็นชอบเป็น
นโยบายของสหกรณ์ภายใต้การก ากับของคณะอนุกรรมการข้าวแบบมีส่วนร่วม 

5) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ได้น าแผนกลยุทธ์ภายใต้วิสัยทัศน์ “การขับเคลื่อนวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกและ
ชุมชน” ไปใช้ขับเคลื่อน  

6) พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน” และได้น าไปทดสอบตลาดด้วยการวางจ าหน่าย
โครงการตลาดนัด CSA ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในระดับดี-ดีมาก 

7) ยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบทุ่งทอง โดยวางจ าหน่าย ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (KU 
Food)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8) น าเสนอบทความ Promoting Rice Value Addition through Inclusive Business Model ในที่ประชุม  
International Seminar on Promoting Rice Farmers’ Market through Value-adding Activities, June 5-9, 2018 
at Kasetsart University, Thailand Organized by Faculty of Economics, Kasetsart University and Food and 
Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region (FFTC) 

9) เผยแพร่ “ตัวแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม” ทางวิทยมก. เมื่อ 19 เมษายน 2561 
10) เผยแพร่ในรูปของนิทรรศการ ในงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทย

แลนด์ 4.0” วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือของ 9 
องค์กร ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11) ศูนย์เรียนรู้ IBM ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน 
12) เผยแพร่ข้าวไอบีเอ็ม (IBM) แก้ปัญหาชาวนา อย่างยั่งยืน" ในรายการตู้ปณ.ข่าว 3  ช่อง 28 และเรื่องเด่น

เย็นนี้ ช่อง 3  
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ (การสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อยกระดับ
การน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 

2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรอบปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการจ านวน 10 โครงการ โดยเป็นไป
ตามแผนงาน 6 โครงการ นอกแผนงาน 4 โครงการ มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมจ านวน 971 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการประจ าปี 2561 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผน นอกแผน ผลการประเมิน หมายเหต ุ

1 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ “หลักสูตรการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ รุ่นที่ 19” วันที่ 19-24 มีนาคม 2561  
ณ เค.ยู.โฮม 

✓  4.15 ลงทะเบียนอบรม 
จ านวน 62 คน 

2 โครงการฝึกอบรม “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ธรรมาภิบาล: 
เคร่ืองมือ และมาตรการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์” วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 
2560 ณ ห้อง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

✓  4.51 โครงการต่อยอดจาก
โครงการอบรม X-CPD2 

จ านวน 27 คน 

3 โครงการอบรมหลักสูตร Smart Farmers วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มนีาคม 
2561 ณ อ.วังน้ าเขียว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และอ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

✓  4.65 มก. 
จ านวน 250 คน 

4 เวที “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นักวิจัยที่สามารถผลักดันงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์เชิงนโยบายได้ส าเร็จ” วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพูล
แมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ า กรุงเทพฯ 

 ✓ Na 
 

เผยแพร่ในเวทีสกว. 
จ านวน 236 คน 

5 น าเสนอผลงานวิจัยเร่ือง “Promoting rice value addition through 
inclusive business model” ในที่ประชุมวิชาการ International 
Seminar on Promoting Rice Farmer’s Market through value-
adding Activities วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

✓  Na เวทีประชุมวิชาการ 
International Seminar on 
Promoting Rice Farmer’s 
Market through value-

adding Activities 
จ านวน 22 คน 

6 บู๊ทนิทรรศการ “ธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม” เผยแพร่ในงานวิจัยข้าว
ไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนา  

✓  Na สกว. 
จ านวน 122 คน 

7 บู๊ทนิทรรศการ “ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม นวัตกรรมในการแก้ปัญหาชาวนา
อย่างเป็นองค์รวม” ในงาน  Thailand Social Expo 2018  ระหว่างวันที่ 3-
5 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 ✓ Na สกว. 
จ านวน 132 คน 

8 เผยแพร่ตัวแบบผลงานวิจัยถวายพระองค์ “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ 
ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราช” ในงานแถลงผลการวิจัยถวายพระองค์ วันที่ 
16 ตุลาคม 2560 ณ สยามสมาคม 

 ✓ Na มธ.-ม.มหิดล-มก. 
จ านวน 120 คน 

9 เผยแพร่ผลงานวิจัย “จากสหกรณ์ สู่ทฤษฎีใหม่ผลงานวิจัยตามศาสตร์
พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน” รายการ Hardcore ข่าว ททบ.5  
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 

 ✓ Na ททบ.5 
 

10 การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 4 รายการ ได้แก่ 1) หนังสือสหกรณ์สู่ระบบการ 
ค้าที่เป็นธรรม 2) คู่มืออบรมหลักสูตร Smart Farmers 3) คู่มือการส่งเสริม
สมรรถนะแก่เกษตรกร 4) คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน GAP -Grain 

✓  Na โครงการวิจัย 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
3.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือข่าย ในรอบปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามแผนงาน

ทั้งสิ้น 5 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายด้านการวิจัย เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาคลัง
ความรู้ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต และเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเครือข่ายที่เพ่ิมเข้ามาในรอบปีงบประมาณ จ านวน 1 เครือข่าย 
ได้แก่ เครือข่าย Smart Farmers มีผู้เข้ามามีส่วนร่วม จ านวน 22,832 คน ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายในรอบปีงบประมาณ 2561 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผน นอกแผน จ านวน (คน) 

1 เครือข่ายสังคมออนไลน ์ ✓  3,268 
2 เครือข่ายดา้นการวิจัย ✓  333 
3 เครือข่ายการเรยีนรู้และพัฒนาคลงัความรู ้ ✓  835 
4 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ✓  18,084 
5 เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ✓  54  
6 เครือข่าย Smart Farmers  ✓ 258 

 

 4. ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร 
4.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร ในรอบปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินการตามบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทั้งหมด 11 กิจกรรม เป็นไปตามแผนงาน 9 กิจกรรม และที่ด าเนินงานนอกแผนงาน
จ านวน 2 กิจกรรม มีบุคลากรเข้าร่วม 6 คน ภายใต้งบประมาณ 15,640 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการด าเนินงานตามแผนงานพัฒนาองค์กรในรอบปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม จ านวน 

(คน) 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) ตามแผน นอกแผน 
1 สัมมนาบคุลากรประจ าปี 2561 6 ✓  10,700 
2 เข้าร่วมเวทนี าเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ ์ 6 ✓  3,188 
3 เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายและแนวปฏิบัติในการจา่ยเงินของการจัดซื้อ

จัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บริการทางวิชาการหรือจ้างท่ีปรึกษา" 
1 ✓ 

 
 - 

4 อบรมทบทวนการท างานในระบบ ERP 1 ✓  - 
5 เข้าร่วมเสวนาเพ่ือการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 2 ✓  - 
6 เข้าร่วมเวทีเสวนา “เกษตรอินทรยี์และเกษตรปลอดภยั จุดเปลี่ยนสู่โอกาส

ของเกษตรไทย จริงหรือ?” 
1  ✓ - 

7 เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสนับสนนุเรื่องการ
สื่อสารและการท างานเป็นทีม 

2  ✓ - 

8 อบรม “เทคนิคการเก็บข้อมูล และการจัดท าต้นทุนผลตอบแทน” 4 ✓  - 
9 ฝึกอบรมการเขียนบทความวิจัยและรายงานวิจัย 2 ✓  - 
10 ศึกษาดูงานวันสังคมสุขใจ 3 ✓  1,752 
11 การน าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Promoting Rice Value Addition 

Through Inclusive Business Model” 
2 ✓  - 
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งบประมาณเงิน
แผ่นดิน         

จ านวน 659,760
บาท
12%

งบประมาณเงินรายได้     
จากโครงการวิจัยและ 

โครงการฝึกอบรม                                          
จ านวน 4,589,076

บาท               
84 %

งบประมาณเงินรายได้
จ านวน 246,600
บาท            4%

 

งบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2561 

• รายรับ 
 

ในรอบปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีรายรับทั้งสิ้น 4,258,436 บาท แยกเป็นรายรับจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าจ้างบุคลากร จ านวน 659,760 บาท คิดเป็นร้อยละ 12 และรายรับจากงบประมาณเงิน
รายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ส าหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จ านวน 246,600 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 4 และรายรับจากโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม จ านวน 4,589,076 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายรับรวม 5,495,436 บาท 

 
รูปที่ 3 รายรับปีงบประมาณ 2561 
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• รายจ่าย 
 

ในรอบปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 4,654,584 บาท จ าแนกตามหมวด
รายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จ านวน 906,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 ค่าพัฒนาวิชาการ จ านวน 419,110 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 9 และงบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ 3,329,114 คิดเป็นร้อยละ 72 ของค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 ดังรูปที่ 2 
 

 รายจ่ายจ าแนกตามหมวด 
 
 

 
รายจ่ายรวม 4,654,584 บาท 

 
รูปที่ 4 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 
 

 

หมวดบุคลากร                      
จ านวน 906,360 บาท

19%
ค่าพัฒนาวิชาการ                  

จ านวน 419,110.00
บาท
9%

งบด าเนินงาน                
(ค่าตอบแทนค่าใช้สอย

และวัสด)ุ                          
จ านวน  3,329,114

บาท
72%
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รายงานฐานะการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2560 
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตามรอบปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 

กรกฎาคม 2561) โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินคุณภาพฯ ซึ่งสถาบันฯมีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑด์ีมาก (ค่าคะแนน 4.91)  

 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ประเมิน 
ปี 2560 

ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 4.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.59 ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 5 องค์ประกอบ 4.91 ดีมาก 
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แผนงานและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันจัดท าแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ก าหนดกรอบการท างานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของ

หน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดแผนงานจ าแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ 
แผนงานสร้างเครือข่ายฯ และแผนงานพัฒนาองค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,812,800 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณด้านการวิจัย
และสร้างเครือข่าย รวม 4,350,800 บาท งบประมาณตามแผนบริการวิชาการ จ านวน 432,000 บาท งบประมาณตาม
แผนพัฒนาองค์กร จ านวน 30,000 บาท ดังนี้ 

 

1. แผนงานวิจัย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.61-ก.ย. 62) งบประมาณ แหล่งทุน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.1 โครงการวจิัย “พัฒนาธุรกิจแบบมีสว่นร่วม
เพื่อสรา้งสมดุลทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม: กรณีศึกษาธรุกจิข้าวสหกรณ์และ
วิสาหกิจชมุชน ระยะที่ 2” 

รายงานวิจัย/สือ่สิ่งพิมพ์
เผยแพร่/ตวัแบบธุรกิจ/

ศูนย์เรียนรู ้
                  2,629,000 สกว. 

1.2 โครงการวจิัย “การพัฒนาระบบนเิวศการ
เรียนรูเ้พื่อสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากที่ใช้นวตักรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 1” 

รายงานวิจัย/สือ่สิ่งพิมพ์
เผยแพร่/ตวัแบบระบบ

นิเวศการเรียนรู ้
 1,721,800 สกว. 

รวมงบประมาณ 4,350,800  

2. แผนงานบริการวิชาการ 
จ/นครั้ง-จ/น 

ผู้เข้าอบรม-จ/น 
ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 

ระยะเวลา (ต.ค.61-ก.ย. 62) 
งบประมาณ แหล่งทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.1 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ 60 คน/รุ่น             432,000 เก็บค่าลงทะเบียน 

2.2 หลักสูตรอบรม Smart Farmers 50 คน             งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

สกว. 

2.3 การจดันทิรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย 1 ครั้ง             งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

2.4 การเปิดพืน้ที่เรียนรู ้ 200 คน             งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

2.4 การจดัท าเอกสารสือ่สิ่งพิมพ ์ 4 รายการ             งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

รวมงบประมาณ 432,000  

3. แผนงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนา 
ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระยะเวลา (ต.ค.61-ก.ย. 62) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
แหล่งทุน 

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

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

จ านวนสมาชกิลงทะเบียน
เครือข่าย 1,000 คน 

 

           งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

สกว. 

3.2 การสร้างเครือข่ายด้านการวจิัย จ/นนักวิจัย/องค์กรที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 200 คน 30 องค์กร 

            งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

3.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพฒันา
คลังความรู ้

จ านวนคน/องคก์ร 
ที่เข้ามามีส่วนรว่ม  
500 คน 30 องค์กร 

 

           
งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

3.4 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต, CLP จ านวนสมาชกิ 300 คน/
คอลัมนน์ิสต์ 10 คน 

 

           งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

3.5 การสร้างเครือข่ายผูท้รงคุณวุฒิ  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 50 คน 

 

           งบประมาณ 
โครงการวิจัย 
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4. แผนงานพัฒนาองค์กรสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.61-ก.ย. 62) งบประมาณที่ตั้งไว้ แหล่งทุน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

            
20,000 สว.สก. 

4.2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางแก่บุคลากร 

จ/นบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามแผน 

            
10,000 สว.สก. 

4.3 โครงการน าเสนอตัวแบบธุรกิจ จ/นบทความ 
จ/นบุคลากรที่เข้าร่วม 

            
ใช้งบโครงการวิจัย สกว. 

4.4 การน าเสนอบทความวิจัยในเวทีวิชาการ จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีเรียนรู้ที่เข้าร่วม/

งบประมาณ 

            

ใช้งบโครงการวิจัย สกว. 

รวมงบประมาณ 30,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,812,800  
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ผลงานเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทั้งในรูปแบบงานวิจัยและนวัตกรรมได้ถูกน าไปเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการต่างๆ โดยมีหน่วยงานภาคีในการสนับสนุนในรอบปี 2561 มีผลงานเด่นดังนี้ 

 
 

 

ผลงานวิจัย“ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม” นวัตกรรมในการแก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวม  
 

เพ่ือสานต่อแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ในการแก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวม สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) จึงได้ใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ริเริ่มโครงการน าร่องในการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วน
ร่วมกับสถาบันเกษตรกร 2 แห่ง ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี และวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี  

การวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเกษตรกร (ชาวนา) อย่างเป็นองค์รวมภายใต้กรอบ
แนวคิดของ "โมเดลธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม" หรือเรียกว่า "โมเดลธุรกิจข้าวIBM" ที่มุ่งเน้นการยกระดับกระบวนการธุรกิจ

ข้าวของสถาบันเกษตรกรด้วยการพัฒนาโซ่
คุณค่าสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ข้าว อาจ
กล่าวได้ว่ากระบวนการธุรกิจดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอนของในหลวงรัชกาลที่ 
9 

คุณลักษณะที่ส าคัญของโมเดล
ธุรกิ จแบบมีสวนร่วม  (Inclusive Business 
Model: IBM) ก าหนดไว้  3 ประการ  (จุฑา
ทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. 2561) ได้แก่ 1) 
เป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเข้า

มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายธุรกิจ และได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม 2) เป็นธุรกิจที่ค านึงถึงการพัฒนาที่สร้างสมดุล
ใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ 3) มีหุ้นส่วน/ภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาควิชาการ 
ในการพัฒนาโซ่คุณค่าในการยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์แก่
เกษตรกรสมาชิก 

โครงการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมตามคุณลักษณะดังกล่าว มีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญใน 3 ส่วน ได้แก่ 
1) การสร้างสมรรถนะเกษตรกร ใน 3 มิติ(ทัศนคติ กระบวนทัศน์ ความรู้/ทักษะ) เพ่ือให้ตระหนักเห็น

ความส าคัญของการใช้กลไกธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชีพอย่างเป็นองค์รวม มีความรู้/ทักษะในการเกษตรอย่าง
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แม่นย าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทิศทางการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) การก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่มีการพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ร่วม

หุ้นส่วน/ภาคีสู่เป้าหมายธุรกิจในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม 
3) การด าเนินการตามแผนธุรกิจ ที่ครอบคลุมการกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภคให้มี Awareness ในการอุดหนุน

ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรายย่อย  
ผลการวิจัยในห้วงเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2560) ได้ผลลัพธ์เป็นชุดความรู้เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

• คู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะสู่การเป็นเกษตรกร  4.0 ซึ่งมีสาระการจัดการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมการสร้างสมรรถนะ 3 มิต ิ

• แนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพ่ือสร้างสมรรถนะ3มิติแก่เกษตรกรใน
ส ถ า บั น เ ก ษ ต ร ก ร ( Capacity Building 
platform) 

• กรอบแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในสถาบันเกษตรกร (IBM 
Development Platform) 

4) ตัวแบบธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจในสหกรณ์การเกษตรและ
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นโครงการน าร่อง 

 

ข้อค้นพบจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่ากระบวนการด าเนินธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การแก้ปัญหา/
ข้อจ ากัดอย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่ 

1) สร้างสมรรถนะการเป็นคน
ไทย 4.0 ภายใต้กลไกกระบวนการส่งเสริม
การเรียนรู้ และฝึกทักษะแก่เกษตรกรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจข้าวที่มีการน านวัตกรรมเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

2) ลดปัญ หา/ข้ อจ ากั ดแก่
เกษตรกรรายย่อยในการเข้าถึงแหล่งทุน การ
ใช้ปัจจัยการผลิต-เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม 
ขาดข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการ
ตัดสินใจและตลาด โดยระบบธุรกิจแบบมี
ส่วนร่วมมีกลไกในการจัดการและสนับสนุนแก่สมาชิกตามแผนธุรกิจที่ ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ไว้อย่าง
ชัดเจน 
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3) ยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  
กระบวนการธุรกิจที่ได้วางแผนให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรได้ตาม

มาตรฐาน GAP  IFORM  และมาตรฐาน GMP ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
4) การพัฒนาระบบธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ จะก่อให้เกิด

พ้ืนที่เศษฐกิจแนวใหม่ใส่ใจการค้าที่เป็นธรรม   และน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อยตลอดจนสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกร  ในแนวทางของการจัดการ
ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างภาคี/หุ้นส่วนธุรกิจในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์จะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในธุรกิจโดยน าใช้ความเชี่ยวชาญของภาคี/หุ้นส่วนมาท าหน้าที่อีก
ทั้งจะก่อให้เกิดการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยมีแผน
ธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรายย่อยเป็นกลไกในการตัดสินใจ ซึ่งแตกต่าง
ไป  จากธุรกิจในกระแสการแข่งขัน 

5) การกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภคโดยใช้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ IBM จะ
ช่วยรณรงค์ให้เกิด Awareness เพ่ืออุดหนุนผลิตภัณฑ์จากธุรกิจของเกษตรกร
รายย่อยและระบบการค้าท่ีเป็นธรรม 
 

ประเด็นการเรียนรู้ที่ได้จากการโครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมี
ส่วนร่วมนั้น ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการแก้ปัญหาของชาวนาต้องเริ่มต้นจากขั้นตอน
แรก: การพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันการเป็นเปลี่ยนแปลง เพ่ือก้าวไปสู่ขั้นตอนที่สองด้วยการวางแผนธุรกิจ
ร่วมกัน โดยใช้กลไกการรวมกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร และขั้นตอนที่สาม: การพัฒนาโดย   น านวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

กระบวนการทางธุรกิจภายใต้ภาคี/
หุ้นส่วนให้เกิดเครือข่ายและสร้าง
วงสัม พันธ์ตั้ งแต่การผลิต  การ
รวบรวม แปรรูป การตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ 
ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจแบบ
นี้จะช่วยน าทางให้ธุรกิจข้าวของ
ชาวนา หรือที่เรียกว่า "ธุรกิจแบบมี
ส่ วนร่วม" เป็ นกลไกแก้ปัญหา
ชาวนาอย่ างเป็ น องค์ รวม เพ่ื อ
สามารถยืนหยัดในอาชีพอย่าง
ยั่งยืน 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย “ธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม” ในงานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0  
 

 
 

เ มื่ อ วั น ที่  23-24 
พฤษภาคม 2561 สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ร่วมน าผลงานวิจัย 
“ธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วน
ร่วม” เผยแพร่ในงาน "งานวิจัย
ข้ าว ไท ย  สู่ ไท ยแลน ด์  4.0" ณ 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้ง
วัฒนะ ภายใต้การสนับสนุนของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยในฐานะเจ้าภาพร่วม 1 ใน 9 
องค์กร 

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 5 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. โอกาสนี้ รศ.
ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้อ านวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกและรศ.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายรายงานผลงานวิจัยธุรกิจ
ข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม เพ่ือยกระดับมูลค่าเพ่ิมแก่ชาวนารายย่อย ที่น ามาจัดแสดงในงาน ถือเป็นแนวทางการแก้ปัญหา
ของชาวนาอย่างเป็นองค์รวม ภายใต้แนวคิด “ตัวแบบธุรกิจ IBM” มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจข้าวที่มีชาวนา
เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ และได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม โดยใช้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน.พ้ืนที่จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรณีศึกษาแก้ปัญหาของชาวนาจ านวนกว่า 3 ล้านครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อยที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งในระดับครัวเรือนได้แก่ภาวะหนี้สิน และปัญหาเชิงโครงสร้าง อาทิ ความผันผวนของ

ราคาข้าว ต้นทุนการผลิตสูง ขาดโอกาสการเข้าถึง
แหล่งปัจจัยการผลิต ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้แนวการ การแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ 
ภายใต้แนวทางการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจแนวใหม่ 

ที่ ส าคัญ งานวิจั ย  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกษตรกรราย
ย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในระบบธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกร ที่มีการพัฒนาโซ่คุณค่า (Value Chain 

Development) โดยการท าธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตรในการยกระดับหน้าที่ (Functional Upgrading) ยกระดับกระบวนการ 
(Process Upgrading) ยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ 
สร้างโอกาสการค้าที่เป็นธรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรายย่อย และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)   
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย ในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ  “ International Seminar on Promoting Rice 
Farmers' Market through value-adding Activities”  

 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง  “Promoting Rice 
Value Addition Through Inclusive Business Model” ในที่ประชุม 
International Seminar on Promoting Rice Farmers' Market 
through value-adding Activities  เมือ่ 5-9 มิถุนายน 2561 ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และ Food and Fertilizer 
Technology Center for the Asian and 

Pacific Region (FFTC) มีผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยจ านวน 14 บทความ จาก 9 ประเทศ 
ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย  สปป.ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย โคลัมเบีย และไทย 

ในส่วนของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ดร.ธนภัท แสงอรุณ เป็นตัวแทนในการ
น าเสนอผลงานวิจัยในฐานะนักวิจัยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561  

 

 
Promoting Rice Value Addition Through Inclusive Business Model 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย “ธุรกิจข้าว IBM” ผ่านไทยทีวีสีช่อง 3 

 
 

โจทย์ท้าทายส าหรับประเทศไทยใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตาม
นโยบายและแนวคิดที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในเชื่อมโยงกับประชาคมโลกและการเสริม
พลังเดินหน้าไปด้วยกัน เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
ลดความเหลื่อมล้ า สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงสู่ประชาคมโลก

นั้น แนวทางที่ส าคัญแนวทางหนึ่ง คือการส่งเสริม 
IBM โดยมุ่งเป้าไปที่การยกระดับขีดความสามารถ
ของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ให้มีการใช้นวัตกรรม
การพัฒนาโซ่คุณค่าในระบบธุรกิจ ที่เปิดโอกาส
การท าธุรกิจร่วมกับเอกชนเกื้อหนุน คนจนและ
เกษตรกรรายย่อย ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งปัจจัย
การผลิต ตลาด และการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การมี
ชีวิตที่ดี พร้อมทั้งการสานต่อนโยบายการพัฒนาที่
ก่อให้เกิดสมดุลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs)  

 

คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย 
และทีมงานร่วมถ่ายท ารายการวิจัย
ไทยพลัส ตอน การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบ
มีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 
ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทอง
ยั่ งยื น  อ .อู่ ทอง จ .สุ พ รรณ บุ รี  เ พ่ื อ
ออกอากาศในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ใน
รายการตู้ปณ.ข่าว 3 ช่อง 28 และเพจ
รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3   
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Smart Farmers”  
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Farmers เป็น ไป

ภายใต้ โครงการ  “การเตรียมความพร้อมแก่ เกษตรกรและการ
ประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการเกษตร” มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือ
สร้างศักยภาพแก่เกษตรกรใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1) การสร้างทัศนคติ 
(Attitude) ในการประกอบอาชีพให้มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร
ตามคุณลักษณะของ Smart Farmers 2) การปรับกระบวนคิด (Mind 
Set Skill) ให้เข้าใจในบริบทโลกใหม่ที่มีทั้งโอกาสและภัยคุกคามและ
รู้จักสร้างแนวคิดอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนที่น าไปสู่การจัดการ
ความสัมพันธ์ใหม่ในกิจกรรมการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตที่
สร้างคุณค่า “ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน” 3) การมีทักษะการเรียนรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ในการ
เข้าสู่ระบบโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนและต้องการนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 4) การมีทักษะในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการผลิตและการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ 
 การพัฒนา Smart Farmers ในที่นี้เน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง กระบวนการพัฒนามุ่งไปที่การจุดประกายความคิด
ที่ระเบิดจากข้างในตัวเกษตรกร ด้วยการปรับทัศนคติ ปรับกระบวนคิด และสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ช่วยให้มีความสามารถและมี
ทักษะในการสร้างคุณค่าในอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทชีวิตความเป็นอยู่ อันจะน าไปสู่การประกอบอาชีพการเกษตรอย่างมีศักดิ์ศรี 
และอยู่ในอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยมีการด าเนินการอบรมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ เกษตรกรในพ้ืนที่ อ.วังน้ า
เขียว จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และอ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระยะเวลาอบรม 4 วัน 

ผลการด าเนินการอบรมให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 250 คน ให้มีความเข้าใจในสถานการณ์
ภายในประเทศท่ีส่งผลกระทบถึงต้วเกษตรกร การสร้างสมดุลในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของเกษตรกร ตลอดจน
แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้นวัตกรรมการจัดการโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ การอุปโภคบริโภคโดย
ค านึงถึงสุขภาวะที่ดี การเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การวางแผนชีวิตและทรัพย์สิน การมีส่วนร่วมในสังคมและการสืบทอด
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาสู่ทายาทเกษตรกร การวางแผนการผลิตและการจัดการฟาร์มเป็นกิจกรรมส าคัญส าหรับเกษตรกรที่จะช่วย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเอ้ือต่ออาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนการศึกษาดูงาน ณ 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่องและสวนผักปาก
ช่องต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
หลังจากอบรม เกษตรกรมีความเข้าใจสามารถมองโซ่คุณค่าที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างดี สามารถ
น าความรู้และตัวแบบจากการศึกษาดูงานน ามาใช้ในการ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนและกลุ่มได้อย่าง
ยั่งยืน กอปรกับมีการต่อยอดการเรียนรู้เพ่ิมเติมทั้งในเรื่อง
การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายได้ส าเร็จ” 
 
ผลงานวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่

เป็นธรรม” ได้ถูกคัดเลือกให้เผยแพร่ในเวที “แปลงงานวิจัยให้เป็น Policy 
Brief เพ่ือผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย” เมื่อวันอังคารที่ 24 
กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง Infinity 1-2 ชั้นกราวด์ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิง
เพาเวอร์ ซอยรางน้้า กรุงเทพฯ  เพ่ือเป็นตัวแบบให้กับนักวิจัย/ผู้ประสานงาน
โครงการสกว. ให้สามารถแปลงงานวิจัยให้อยู่ในรูป Policy Brief ที่เข้าใจง่าย 
น่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย และเพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการน างานวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบายเพิ่มมากข้ึนต่อไป 

ประสบการณ์ นวัตกรรมและข้อค้นพบจากชุดโครงการวิจัย "การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม" หรือ The DC&F ย่อมา
จาก The Co-operatives Development &Fairtrade ภายใต้การสนับสนุนทุน
วิจัยจากสกว.อย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อปี 2559 ภายใต้โจทย์วิจัย
หลักของชุดโครงการคือ 1) ท าอย่างไรสหกรณ์จึงจะมีขีดความสามารถในการเป็น
เครื่องมือของประชาชนเพ่ือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและน าไปสู่การมีชีวิต
ความเป็นอยู่ตามครรลองของปรัชญาแนวคิดสหกรณ์ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของชุดโครงการนั้น เนื่องจากเป็น
การวิจัยที่มีกรอบระยะเวลา 10 ปี เราจึงต้องวางเข็มมุ่ง ในรูปของวิสัยทัศน์การวิจัยเพ่ือให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนักวิจัยและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีมากถึง 60,000 คน 600 องค์กร เห็นทิศทางการท างานร่วมกัน 

ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมเครือข่ายสหกรณ์ เช่น เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทยเครือข่ายผลไม้คิชกูฏที่ได้สร้างผลกระทบทั้งเชิงธุรกิจ นโยบาย หลักสูตรการอบรม โดยเราใช้กลไกของสถาบันใน
การสร้าง trust ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เผยแพร่ เข้าถึงผู้ก าหนดนโยบายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เวที เสวนาประจ าปี วารสารฅนส

หกรณ์ บทความเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์และสังคมออนไลน์ 
เราเปิดหน้าต่างความรู้เปิดประตูสู่ชุมชนโดยอาศัยพลัง
ของนักวิจัยและภาคี ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน  

ชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัยในระยะต่าง ๆ 
เราต่อยอดและขยายผลในการน าแนวคิดทฤษฎี ด้าน 
Institutional Management มาใช้ ใช่วง 4-5 ปีหลัง เรา
จึงสามารถผลิตผลงานสร้างสรรค์ จ าแนกเป็นสองส่วน 
ส่วนแรกเป็นเรื่องของรูปแบบและกลไกการส่งเสริมการ
สร้างสมรรถนะ 3 มิติ  ทั้ งปลุกจิตส านึก ปรับวิธีคิด 
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รู้จักกันในนาม
ขอ ง Capacity Building Platform ส่ ว น ที่ ส อ ง เป็ น

นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่เรียกว่า Value chain Development Platform ซึ่งปัจจุบันได้น าไปใช้ในการส่งเสริมการพัฒนา 
โดยสสท. ก าหนดเป็นยุทธศาตร์ในห้วงเวลา 20 ปี ของสสท. FAOs, ICA-AP, IDACA, LAOs PDR  
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เผยแพร่ผลงานวิจัยในหนังสือ “การบริหารจัดการงานวิจัยท่ีสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ”  
 
ผลงานวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

1 ใน 11 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากสกว.จาก 20,000 กว่าโครงการ ที่มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์และมีหลักฐาน (evidence) ว่ามีนการใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ 
ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงผลงานการสร้างกระบวนการปรับ-ยกระดับการรับรู้ เรียนรู้ และ/หรือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร สังคม และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพ่ือถอดบทเรียนและประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการและชุดโครงการขนาดใหญ่ที่
มีความซับซ้อน ส่งผลกระทบทั้งระดับปัจเจก ชุมชน สังคม นโยบาย และเศรษฐกิจ  เพ่ือ
จัดพิมพ์เผยแพร่ภายใต้ชื่อ “การบริหารจัดการงานวิจัยท่ีสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ”  

ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาการสหกรณ์สู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม” มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของระบบสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือของประชาชน ในการพัฒนาสมรรถนะทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์กร (สหกรณ์) 
เกิดการสร้างและบูรณาการเครือข่ายคุณค่าทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ตลอดจนสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจใหม่ที่ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ภาคีวิจัยครอบคลุมทั้งผู้น าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ชุมชน รวมทั้ง ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ ผลลัพธ์ของชุดโครงการได้สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับสหกรณ์ และชุมชน  เกิดเป็นเครือข่ายคุณค่าเชิง
สินค้าและเชิงพ้ืนที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ 50 จังหวัด อีกทั้ง ยังน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ขบวนการสหกรณ์ และการก าหนดเป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์สู่ระบบการค้าท่ีเป็นธรรม 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย “ชุดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” กับ ThaiPBS  
 
สกว.ลงนามความร่วมมือเพื่อเผยแพร่งานวิจัย โดยมีผลงานวิจัยเผยแพร่น าร่อง คือ ชุดโครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
ในเวที “กินอยู่อย่างพอดี วิถีพอเพียง” เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ThaiPBS  

จากประสบการณ์งานวิจัย พบ
ปัญหาที่ว่าประชาชนขาดความรู้และทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งต้องการแกนน าใน
การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ซึ่งจากกรณี
ตัวอย่างตัวแบบงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ
ที่ประสบความส าเร็จ อาทิ สามพรานโมเดล 
คิชฌกูฎโมเดล เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าว
สัจธรรม ซึ่งเคยประสบปัญหาในเรื่องของ
ราคาผลผลิตตกต่ า กลุ่มเกษตรกรได้เข้ามา
ขอค าปรึกษา ทางสถาบัน วิชาการด้าน
สหกรณ์ให้องค์ความรู้และแนะแนวทางใน
การยก ระดั บ  3  ยก  ได้ แ ก่  ย ก ระดั บ
สมรรถนะ ยกขีดความสามารถของสหกรณ์ 
และการสร้างภาคีเครือข่าย จุดเด่นในการ
พัฒนา คือ การสร้างแบรนด์ เพ่ือกระตุ้นอุป
สงค์ผู้ บริ โภค สร้างแนวคิดให้ผู้ บริ โภค
รับทราบถึงว่าแบรนด์ที่สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรได้โดยตรง 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ชุมชน : Living Learning Center 
 
1) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต “ธุรกิจข้าว IBM” 

เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตที่น าแนวคิดการจัดการโซ่คุณค่ามาส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้/ทักษะในการยกระดับ
มูลค่าเพ่ิม ในแนวทางการลดต้นทุน เพ่ิมผลิตภาพการผลิต การสร้างแบรนด์มาสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ข้าว  โดยยกระดับ 

ผลิตภัณฑ์ (Product upgrading) การยกระดับกระบวนการผลิต 
(Process upgrading) ด้วยการสร้างภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้
เป้าหมายร่วม และการยกระดับไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
(Functional upgrading) เพ่ือแก้ปัญหาเกษตรกร (ชาวนา) อย่าง
เป็นองค์รวมภายใต้กรอบแนวคิดของ "โมเดลธุรกิจข้าวแบบมีส่วน
ร่วม" หรือเรียกว่า "โมเดลธุรกิจข้าว IBM" ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
กระบวนการธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกรด้วยการพัฒนาโซ่คุณค่า
สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ข้าว อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการ
ธุรกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม ่3 ขั้นตอนของในหลวงรัชกาลที่ 9  

ปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้ “ธุรกิจข้าว IBM” เปิดให้ความรู้ 2 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามา
เรียนรู้การท าธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม รวม 844 ราย 

 

2) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี 
ผลงานวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาโซ่คุณค่าผลไม้คุณภาพที่

รู้จักกันในนามคิชฌกูฎโมเดล ปัจจุบันเป็นตัวแบบของความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด จังหวัดจันทบุรี ที่มีแนว
ปฏิบัติในด้านของ การพัฒนาสวนผลไม้คุณภาพผ่านกลไกกลุ่มชาวสวนผลไม้
คุณภาพ การพัฒนาแผนธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับ
ภาคีพันธมิตรในหลายช่องทางการตลาด เพ่ือน าผลไม้จ าหน่ายสู่ตลาด
เป้าหมายทั้งตลาดส่งออก (ตลาดเจียงหนาน มณฑลกวางโจว) ห้างสรรพสินค้า 
บิ๊กซี ซูเปอร์มาเก็ต เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ ในห้วงเวลา
ตั้งแต่เริ่มวิจัยในปี 2551 จนถึง ปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐและผู้น ารัฐบาล 
เกษตรกร ผู้น าสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศไปเรียนรู้ในระบบธุรกิจ “คิชฌกูฎ
โมเดล” เฉลี่ยปีละ 1,684 คน  
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3) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ จ.ชัยนาท 
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรบ้าน

คลองใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จ านวนประมาณ 130 ครัวเรือนที่
ประสบปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่การปลูกพืช (พืช
หลักส่วนใหญ่ คือ  ข้าว  อ้อย ข้าวโพด ) และการเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่มีพ้ืนที่ท ากินเป็นของตนเอง 
การขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ต้นทุนการผลิตสูง ขาด
แคลนเงินลงทุน ราคาผลผลิตตกต่ า ฯลฯส่งผลให้เกษตรกรมีรายจ่าย
มากกว่ารายได้ เกิดภาวะมีหนี้สิน  ได้มีศูนย์เรียนรู้เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันและ
ร่วมหาทางออกของปัญหา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเพ่ิมรายได้ การลด
ต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเป็นส าคัญ  ซึ่งได้ตัวแบบจาก
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม และน ามาปรับใช้กับอาชีพ
เกษตรกรรมของตนเอง  ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 465 คน ที่เข้ามาเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ 

 
4) ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กรุงเทพฯ 

ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมการให้บริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านห้องสมุด ที่มีหนังสือให้บริการกว่า 2,000 เล่ม และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ที่มีคลังความรู้ให้สืบค้นกว่า 500 
รายการ และการให้ค าปรึกษาเรื่องการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม การพัฒนาโซ่คุณค่า มีการเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณะผ่านโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) และเชลฟ์ Farmer Shop ณ สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูล เฉลี่ยเดือนละ 200 ราย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
35 

5) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ 
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเผยแพร่ชุดความรู้แก่ผู้สนใจในเรื่องการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ IFOAM การจัดการ

ธุรกิจภายใต้กลไกการบริหารจัดการโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับมูลค่าเพ่ิม 
ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม
อ านาจเจริญ มีสมาชิกจ านวน 745 คน มีการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
ทั้งในระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ของโซ่คุณค่าข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก าหนดราคาเองได้ โดยใช้กลไกและ
ระบบของกลุ่มวิสาหกิจในการยกระดับการผลิต การตลาด การสร้าง
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของชาวนารายย่อย ไป

จ าหน่ายแก่ผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมายที่มีแผนสั่งซื้อประจ า ได้แก่ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารกลุ่มซิสเล่อร์ (Sizzler) 
ศูนย์ประชุมฯ และบริษัทผู้ส่งออก มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารออนไลน์ โดยมีกลไกการบริหารจัดการความร่วมมือ
ระหว่างกันเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ให้
เห็นถึงวิธีคิด และวิธีการท างานร่วมกัน ในการจัดการทรัพยากรทั้งที่เป็น
ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงินที่มีอยู่อย่างมีเอกลักษณ์  

ปัจจุบัน มีกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคีทั้งในและต่างประเทศมาเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ และการ
ท าธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม รวม 7,424 คน และได้มีการประกาศ
เจตนารมณ์  “อ าเภอหัวตะพานเมืองเกษตรอินทรีย์ ”  น าโดย
นายอ าเภอหัวตะพาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  
 

6) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ จ.นครปฐม, ตลาดสุขใจสัญจร  
เป็นตัวแบบของตลาดเกษตรกร (Famers’ Market) ที่

น าโครงสร้างการบริหารจัดการบนหลักการสหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของตลาด
สุขใจ มีเกษตรกรเข้ามาเป็นผู้ค้า (Traders) จ านวน 60 ราย มีพันธมิตร

ธุรกิจผู้จ าหน่ายสินค้าแปร
รูปจากผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ซึ่งกลายเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนและ ต้นแบบส าหรับ Farmers’ Market ที่หน่วยงานรัฐและชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปใช้เป็นต้นแบบการจัดตั้งด าเนินงานในหลาย
พ้ืนที ่ 

 ปัจจุบัน มีผู้สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 4,522 คน  
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กิจกรรมเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ (เปาบุ้นจ้ิน) รุ่นที่ 19” 
 

หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ เป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่
น าชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่ผ่านโครงการ
ฝึกอบรม โดยน ามายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการและ
จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ภายใต้คณะท างาน
หลักสูตร เพื่อให้ได้ตัวแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถยกระดับ
การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมี
ความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ในทิศทาง
ของ การน าคุณค่าสู่สมาชิกและชุมชน และการเป็นองค์การ
พ่ึงพาตนเอง  

สถาบันฯ  ได้สร้างกลไกให้เกิดเป็นเครือข่ายผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ในอนาคตที่จะ
เป็นเสาหลักทางความคิดแก่สังคมต่อไป หลักสูตรผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูน วิสัยทัศน์ ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติ 
ภารกิจการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรม
ในการตรวจ  สอบกิจการ เทคนิคด้านการตรวจสอบการเงิน การ
บัญชี การบริหารจัดการ และการจัดท ารายงานการตรวจสอบ
กิ จการ การใช้ กระบวนการจั ดการความรู้  (Knowledge 
Management) เพ่ื อการถ่ ายทอด  ทั กษะ ป ระสบการณ์ 
ระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง อันจะท าให้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ทั้งความรู้ และความสัมพันธ์
อันดี ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือเป็นสังคมฐานความรู้ต่อไปในอนาคต  

หลักสูตรอบรมการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ เป็นหลักสูตรที่มีการจัดต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน รวม 19 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน 944 คน เกิดเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(เปาบุ้นจิ้น) โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดอบรม 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจ านวน 62 คน ระหว่างวันที่ 19-24 
มีนาคม 2561 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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เผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน “Thailand Social Expo 2018” 

 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมน า

ผลงานวิจัย “ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม” เผยแพร่
ในงานนิทรรศการ Thailand Social Expo 2018 
ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 
5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหาเกษตรกร (ชาวนา) อย่างเป็น
องค์รวมภายใต้กรอบแนวคิดของ "โมเดลธุรกิจข้าว
แบบมีส่วนร่วม" หรือเรียกว่า "โมเดลธุรกิจข้าวIBM" ที่มุ่งเน้นการยกระดับกระบวนการธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกรด้วย
การพัฒนาโซ่คุณค่าสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ข้าว อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการธุรกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีข้อค้นพบจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
กระบวนการด าเนินธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การแก้ปัญหา/ข้อจ ากัด 5 ประการ ได้แก่ 1)vสร้างสมรรถนะการเป็น
คนไทย4.0 ภายใต้กลไกกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกทักษะแก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความพร้อมใน
การขับเคลื่อนธุรกิจข้าวที่มีการน านวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 2) ลดปัญหา/ข้อจ ากัดแก่เกษตรกรรายย่อยในการเข้าถึง

แหล่งทุน การใช้ปัจจัยการผลิต -เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ขาด
ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการตัดสินใจและตลาด  3) 
ย ก ระ ดั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไป สู่ ม า ต ร ฐ าน คุ ณ ภ าพ  ม าตรฐ าน 
GAP  IFORM  และมาตรฐาน GMP ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 4) การ
พัฒนาระบบธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ จะก่อให้เกิดพ้ืนที่
เศษฐกิจแนวใหม่ใส่ใจการค้าที่เป็นธรรม และน าไปสู่การลดต้นทุน
การผลิตเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกร  5) การ
กระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภคโดยใช้แบรนด์ผลิตภัณฑ์IBM จะช่วยรณรงค์

ให้เกิด Awareness เพ่ืออุดหนุนผลิตภัณฑ์จากธุรกิจของเกษตรกรรายย่อยและระบบการค้าที่เป็นธรรม 
 

กระบวนการทางธุรกิจแบบนี้จะช่วยน าทางให้ธุรกิจข้าวของชาวนา หรือที่เรียกว่า "ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม" เป็น
กลไกแก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือสามารถยืนหยัดในอาชีพอย่างยั่งยืน  
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เผยแพร่ผลงานวิจัย “สหกรณ์กับความยั่งยืนของชุมชน” ในรายการวิทยุจุฬา 

 
สหกรณ์ถูกมองให้เป็นเครื่องมือของประชาชน

ในการแก้ปัญหาอาชีพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ บน
หลักการสหกรณ์ และโดยบริบทของสหกรณ์ ในฐานะที่
เป็นองค์กรธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงสร้างการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม มีระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรมาภิบาล เพ่ือการให้บริการแก่สมาชิก และชุมชน 

ประสบการณ์จากการวิจัยภายใต้ ชุดโครงการวิ
จับ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม”ภายใต้การสนับสนุนของสกว. ชี้ให้เห็นช่องว่าง
เชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ ที่ท าให้สหกรณ์ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อย่างที่ควรจะเป็น โดยก่อนอื่นต้องท าความเขาใน
บริบทของสหกรณ์ก่อนว่าเป็นทางเลือกของประชาชนที่
ต้องการพ่ึงพาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาโดยใช้สหกรณ์
ภายใต้บริบทโลกปัจจุบัน สหกรณ์ก็ต้องพัฒนาบนฐานการใช้นวัตกรรมเช่นเดียวกับองค์การธุรกิจอ่ืน แต่พบว่าสาเหตุส าคัญ ๆ 
ได้แก่ 1) สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดวามรู้และทักษะที่จ าเป็นในการบริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็ง 2) นโยบายรัฐ
ที่ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือรัฐ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของสหกรณ์ และการด าเนินการตามหลักการ
เป็นองค์กรอิสระ พ่ึงพาตนเอง 

อันที่จริงถ้าเราได้มีโอกาสเรียนรู้และวิเคราะห์ให้ดี เราจะเข้าใจได้ว่าพระองค์ท่าน ในหลวง ร.9 ได้ทรงชี้แนะและมี
แนวปฏิบัติให้ดูในหลายกรณีศึกษาไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวง หรืออ่ืนๆ ท่านทรงแนะน าเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่  3 
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เป็นการผลิตแบบพ่ึงตนเองด้วยวิธีง่ายๆ ค่อยเป็นค่อยไปตามก าลัง พอมีพอกินไม่อดอยาก ขั้นตอน
ที่ 2 เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงในเรื่องของการผลิตการตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา
สังคม และศาสนา ขั้นตอนที่ 3 ร่วมมือกับภาคีแหล่งเงินและพลังงาน ตั้งและบริหารโรงสี ช่วยกันลงทุนช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ซึ่งมิใช่ท าอาชีพด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียว 

ถือเป็นโอกาสดีที่สกว.ให้การสนับสนุนชุดโครงการวิจัยฯโดยวัตถุประสงค์ส าคัญเรามุ่งยกระดับการด าเนินงานของ
สหกรณ์ โดยน าปรัชญาแนวคิด หลักการแต่เพ่ิมเอานวัตกรรมาใช้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการแก่สมาชิก
และชุมชน 

สหกรณ์ในความหมายของเราไม่เฉพาะแต่สหกรณ์ที่จดทะเบียนเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรที่ยึดหลัก 
พ่ึงพาและร่วมมือกัน ด้วยโดยเราใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และออกแบบระบบวิจัยที่ มีทีมกลยุทธ์
ท าหน้าที่เป็นโค้ชให้ค าแนะน า หนุนเสริมทีมวิจัย 
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เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันเพื่อเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า” 

 
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ "รู้เท่าทันเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า” แกส่มาชิกสหกรณ์เครดตยูเนี่ยน อี.ดี.

ที. ลาดกระบัง ร่วมกับกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน มีสมาชิกสหกรณ์เครดตยูเนี่ยน อี.ดี.ที. ลาดกระบัง จ านวน 150 คนร่วม
ประชุม ท้ายสุดได้ร่วมกันก าหนดปณิธานร่วม”มุ่งการออม ประหยัด มัธยัสถ์เพ่ือสร้างเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า” เมื่อ 7 
ตุลาคม 2561 ณ สหกรณ์เครดตยูเนี่ยน อี.ดี.ที. ลาดกระบัง 
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คลังความรู้/ สื่อเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เจตนารมณ์ของการจัดท าและเผยแพร่/คลังความรู้ของสถาบันฯเป็นไปเพ่ือน าชุดความรู้และนวัตกรรมจากการ
วิจัยมาจัดท าในรูปของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจัดท าในหลายรูปแบบเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและสาธารณชน ได้เข้าถึงเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

 

สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของ E-Library 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในห้องสมุดออนไลน์เพ่ือการเข้าถึงที่ง่ายและรวดเร็ว 
จ านวน 180 รายการ จ าแนกเป็น e-Book จ านวน 24 รายการ e-Magazine จ านวน 34 รายการ e-Research จ านวน 100 
รายการ และ e-Manuals จ านวน 22 รายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
41 

 
 

เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 
 

  
ในรอบปี พ.ศ. 2561 สถาบันฯได้เผยแพร่คู่มือการเรียนรู้ Pocket Book และวีดีทัศน์ที่น่าสนใจจ านวน 10

รายการ ดังนี้ 
 

1. คู่มือ Smart Farmers 
 

คู่มือ Smart Farmers  การจัดท าคู่มือการเรียนรู้ของ Smart Farmers มีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1 ) การสร้างทัศนคติ 
(Attitude) ในการประกอบอาชีพให้มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกรตามคุณลักษณะของ 
Smart Farmers 2) การปรับกระบวนคิด (Mind Set Skill) ให้เข้าใจในบริบทโลกใหม่ที่มี
ทั้งโอกาสและภัยคุกคามและรู้จักสร้างแนวคิดอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนที่น าไปสู่การ
จัดการความสัมพันธ์ใหม่ในกิจกรรมการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตที่สร้างคุณค่า 
“ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน” 3) การมีทักษะการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) ในการเข้าสู่ระบบโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความ
ซับซ้อนและต้องการนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 4) การมีทักษะในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ 

 

2. คู่มือ การส่งเสริมสมรรถนะแก่เกษตรกร 
 

คู่มือ การส่งเสริมสมรรถนะแก่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร ท้ังด้านทัศนคติให้มีความภูมิใจในการ
เป็นเกษตรกร การปรับกระบวนคิดที่สอดคล้องกับบริบทโลกใหม่ การสร้าง
ความรู้ ทักษะ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง น ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพและการด าเนินชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม  

สาระการเรียนรู้ในคู่มือประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ 4 หน่วยเรียน 
ได้แก่ หน่วยเรียนรู้ที่ 1: สถานการณ์ภายในประเทศ หน่วยเรียนรู้ที่ 2: การสร้าง

สมดุลในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของเกษตรกรและแนวทางสร้างสรรค์
นวัตกรรม หน่วยเรียนรู้ที่ 3 และหน่วยเรียนรู้ที่ 4: ศึกษาดูงานและสรุปบทเรียน : 
การวางแผนการผลิตและการจัดการฟาร์มเพ่ือความสมดุล มั่งค่ัง ยั่งยืน  
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3. คู่มือ การพัฒนาระบบควบคุมภายใน GAP-Grain 
 

คู่มือ การพัฒนาระบบควบคุมภายในโครงการวิจัย การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าว
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด Inclusive Business Model (IBM) สหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จ ากัด ต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีนี้  ใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้า 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับข้าว (GAP ข้าว) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามกฎระเบียบของกลุ่ม  ประกอบด้วย 
บทน า ขอบข่าย นโยบาย และวัตถุประสงค์ โครงสร้าง การจัดการองค์กรและการ
บริหารงาน การบริหารจัดการกลุ่ม ความสามารถและการฝึกอบรม การจัดท า
เอกสารและการควบคุมบันทึก การตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม และ
กระบวนการรับรองภายใน และกระบวนการผลิต 
 

 
 
 

4. คู่มือ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ 
 

คู่มือ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ” 
เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้นส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่
การเป็นผู้ช านาญการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออทรัพย์ เนื้อหาหลักสูตรประกอบ
ไปด้วยชุดความรู้ทั้งด้านการพัฒนาความคิดเชิงบูรณาการ การพัฒนาทักษะ และ
ประสบการณ์ที่จะได้รับจากวิทยากร ได้แก่ บริบทการด าเนินงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในการสร้างคุณค่าแก่สมาชิกอย่างยั่งยืน  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ความรู้พ้ืนฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรู้ กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ 
เทคนิคการตรวจสอบการเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหาร
จัดการ เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน และการจัดการความรู้ (KM) 
ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการ 
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5. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 
 

 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดท ารายงานประกันคุณภาพในช่วงเวลาการด าเนินงานของ
สถาบันฯในรอบปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)  ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ เพ่ือสะท้อนการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานที่ได้มุ่งมั่นด าเนินงานในการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือการน าชุด
ความรู้จากการวิจัยไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการเพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่จะน า
องค์ความรู้จากการวิจัยสู่การชี้น าสังคมและการพัฒนาประเทศ  

 
 

6. การจัดการความรู้ 
 

การจัดการความรู้ (KM) ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการ ภายใต้หลักสูตร “การ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ” รุ่นที่ 19 จัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยน
และถ่ายโอนความรู้จากประสบการณ์ในการท างานของผู้ตรวจสอบกิจการก่อเกิดเป็น
ความรู้ใหม่ให้ผู้อ่ืนได้น าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานส าหรับการแก้ไขปัญหาที่ต้อง
เผชิญในอนาคต 

 

 
7. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง

สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 1” 

 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การพัฒนาธุรกิจแบบส่วนร่วม เพ่ือสร้างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน 
ระยะที่ 1” เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างสมรรถนะด้านการ
ประกอบการในแนวทางของโมเดลธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ( IBM) การศึกษาแนวทาง
การพัฒนา IBM ส าหรับกรณีศึกษาที่เป็นสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนและ
การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริม IBM เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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8. วีดีทัศน์สหกรณ์คุณค่าแห่งคน 
 

เนื้อหาของวีดีทัศน์เป็นการน าเสนอให้เห็นการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าที่สามารถแก ้
ปัญหาโดยการวิจัย ถ่ายทอดผ่านกรณีศึกษาที่เป็นตัวแบบผลลัพธ์จากการวิจัยที่
ประสบความส าเร็จ อาทิ เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ (คิชฌกูฎโมเดล) กลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพราน (สามพรานโมเดล)  

 

 
 

9. วีดีทัศน์ตัวแบบธุรกิจข้าว IBM 
 

วีดีทัศน์น าเสนอ ตัวแบบธุรกิจข้าว IBM กรณีของวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเกษตรกร (ชาวนา) 
อย่างเป็นองค์รวมภายใต้กรอบแนวคิดของ "โมเดลธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม" หรือ
เรียกว่า "โมเดลธุรกิจข้าวIBM" ที่มุ่งเน้นการยกระดับกระบวนการธุรกิจข้าวของ
สถาบันเกษตรกรด้วยการพัฒนาโซ่คุณค่าสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ข้าว อาจ
กล่าวได้ว่ากระบวนการธุรกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 

 
 
 

10. วีดีทัศน์หลักสูตรอบรม Smart Farmers 
 

วีดีทัศน์หลักสูตรอบรม Smart Farmers น าเสนอสาระการเรียนรู้และภาพ
กิจกรรมของการอบรมเกษตรกร เพ่ือยกระดับสมรรถนะการประกอบอาชีพ 
เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการท าการเกษตรยั่งยืน และ
การเพ่ิมพูนทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนนาโซ่คุณค่าเพ่ือการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ ์
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คลังข้อมูลทางเว็บไซต์สถาบันฯ (www.cai.ku.ac.th) 
 

สถาบั นฯจั ดท า เว็บ ไซ ต์ เพ่ื อ เป็ นช่ อ ง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงเครือข่าย การ
จัดท าพ้ืนที่การเรียนรู้  (CAI Learning Platform: CLP) 
เพ่ือให้ภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ที่มี
ให้แก่กันเปรียบเสมือนห้องรับแขกส าหรับการพบปะ
พูดคุยกัน และท าหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดดิจิตอลให้
ค้นคว้าดาวน์โหลด และเป็นที่เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรม
ที่ ได้จากการวิจัย เช่น Inclusive Business สหกรณ์ 
การพัฒนาโซ่คุณค่า และการค้าที่ เป็นธรรม  จัดท า
หน้าต่างความรู้ 8 บาน ในการรวมบทความและองค์
ความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ วารสารฅนสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ 
นวัตกรรมน าคุณค่าสหกรณ์ การเงิน การเรียนรู้และ
ข้อมูลข่าวสาร ข้าวชาวนาและเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจฐาน
สังคมและชุมชน และเรื่องราวจากภาคีเครือข่าย , คลัง
ความรู้ เกี่ยวกับผลงานวิจัย , บทความวิชาการ , E-
Magazine, Facebook เครือข่ายนักวิจัย , Facebook 
เค รื อข่ าย ผู้ ต รวจสอบ , Facebook โค รงก ารร้ าน 
Farmer Shop, Facebook วารสารฅนสหกรณ์  ศูนย์
เรียนรู้มีชีวิต 6 ศูนย์เรียนรู้ ก่อเกิดเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
และผู้สนใจมากขึ้น  

ในส่วนของการเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์มี
จ านวนเมนูหลักท้ังหมด 25 เมนู และเมนูย่อย 66 เมนู มี
จ านวนบทความที่ เผยแพร่ในเว็บไซต์จ านวน 385 
บทความ รายงานวิจัยจ านวน 100 เล่ม E-Magazine 
จ านวน 34 เล่ม ชุดความรู้นวัตกรรม วีดีทัศน์จ านวน 41 
เรื่อง เครือข่ ายสั งคมออนไลน์  4 เครือข่ าย ได้แก่ 
เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบ โครงการร้าน Farmer Shop และวารสารฅนสหกรณ์ มีสมาชิกเครือข่ายเฉลี่ย
เครือข่ายละ จ านวน 1,822 คน/ปี มีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ย 32,424 คน/ปี 
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สื่อ สิ่งพิมพ์เผยแพร่อ่ืน ๆ 
 

ในรอบปี พ.ศ. 2561 สถาบันฯได้มีการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เป็นคลังความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ บทความ 
หนังสือ รายงานวิจัย คู่มือ Pocket สื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านรายการทีวี หนังสือพิมพ์ และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จ านวน 266 รายการ ดังนี้ 

• e-Books 
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• e-Manuals 
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• e-Reports 
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• e-Magazines 
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• วีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์และรายการชวนคิดชวนคุย 
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• การเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 
 

  
สกว.ดันนวัตกรรมธรุกิจข้าว IBM มุ่งเกษตรอินทรียส์ู่วิถีชาวนา 4.0  

เคหการเกษตร www.kehakaset.com 21 กันยายน 2561 

สกว. ดันนวัตกรรมธุรกิจข้าว IBM มุ่งเกษตรอินทรีย์สู่วิถีชาวนา 4.0 
www.trf.or.th วันท่ี 21 กันยายน 2561 

  

  
นวัตกรรม ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม แก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวม 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 

นักวิชาการแนะแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเงินในระบบสหกรณ์ 
www.komchadluek.net วันท่ี 2 เมษายน 2561 

  

  
ศาสตร์พระราชา”รากฐานพัฒนาที่ยั่งยนื 

www.komchadluek.net วันที่ 18 ตลุาคม 2560 
ชูผลวิจัย 3 มหาวิทยาลัยบันได 7 ขั้น ขบัเคลื่อนแนวพระราชด าร ิ

www.thairath.co.th วันที่ 17 ตุลาคม 2560 
  

https://www.kehakaset.com/newsactivities_details.php?view_item=387
https://www.trf.or.th/community-locality-society-news/12709-rice-inclusive-business-model-towards-organic-agriculture-and-farmer-4-0
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/DEL12.pdf
http://www.komchadluek.net/news/agricultural/319103#.WsI5uT1SaHE.lineme
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ผลงานวิจัย “รว่มวจิัยถวายพระองค์” 

www.khaosod.co.th วันที่ 17 ตุลาคม 2560 
จุฬาฯ-มธ.-มก. เผยงานวจิัยเจาะลึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี
ใหม่ชี้ คือรากฐานสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืนwww.komkhao.com 16 ต.ค. 60 

 
  

  
3 สถาบันฯย้ า “แนวพระราชด าริเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

www.innnews.co.th วันที่ 16 ตุลาคม 2560 
3 สถาบันฯย้ า “แนวพระราชด าริเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

www.tnamcot.com วันที ่16 ตุลาคม 2560 

 
• เผยแพร่ผ่านรายการทีวี  

 

  
โครงการธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทองยั่งยืน  

ออกอากาศในรายการตู้ปณ.ข่าว 3 ช่อง 28  
และเพจรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 

การเสวนา กินอยู่อย่างพอดี วิถีความพอเพียง 
Facebook Live ThaiPBS 16.00 น. 



 
 

 
57 

  
  

เผยแพร่ผลงาน “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ ผลงานวิจยัตามศาสตร์พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านรายการ Hardcore ข่าว ททบ.5 
ออกอากาศในวันที ่25 ตุลาคม 2560 เวลา 18.20 น. 

  

  
  

“สานต่อ แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันที่ 8 ตุลาคม 2560 
 

• เผยแพร่ผ่านรายการวิทย ุ
 

 
 

สหกรณ์กับความยั่งยืนของชุมชน 
จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ ผลงานวจิัยตามศาสตร์พระราชา 
ออกอากาศรายการวิทยุจุฬา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคนม 2561 

ตัวแบบธุรกิจแบบมสี่วนร่วม 
ออกอากาศวิทยุมก. เมื่อ 19 เมษายน 2561 
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• ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 ศูนย์เรียนรู้ 
 

  
  

ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจขา้ว IBM ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ 

  

  
  

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ  ศูนย์เรียนรูส้ถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

  

  
  

ศูนย์เรียนรูเ้ครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชพี 
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ตารางกิจกรรม สถาบันในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการด าเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 77 กิจกรรม ดัง
รายละเอียด 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ 

1 2 ต.ค. 2560 ประชุมกับผู้บริหารบริษัทซองเดอร์ฯ 3 
บริษัท ซองเดอร์ 

ไทยออร์กานิคฟูด จ ากัด 

2 3 ต.ค. 2560 

ประชุมโครงการจัดท าหนังสือบริหารการจัดการ
งานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ เล่มที่ 2 เพื่อออกแบบ
การท างานร่วมกันพร้อมน าเสนอ outline ของ

กรณีศึกษา 

16 
ห้องประชุมจามจุรี 2 

โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 

3 8 ต.ค. 2560 
เป็นวิทยากรงานเสวนา “สานต่อโรงการแสงจาก

พ่อสู่ความยั่งยืนให้ยั่งยืน” 
84 ThaiPBS 

4 9 ต.ค. 2560 
ประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. 

ประจ าปี 2560 
32 ห้องโลตัส โรงแรมรามา การ์เด้น 

5 16 ต.ค. 2560 
งานเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
120 

ณ สยามสมาคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 17 ต.ค. 2560 
จัดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้กับ

เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยังยิน 
34 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

7 20 ต.ค. 2560 
อบรมการปลูกข้าว GAP ให้กับสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบ้านลาด จ ากัดที่เข้าร่วมโครงการ IBM 
40 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

8 30 ต.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.กฟผ. 19 ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3 

9 31 ต.ค. 2560 

ประชุมโครงการจัดท าหนังสือบริหารการจัดการ
งานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ เล่มที่ 2 เพื่อออกแบบ
การท างานร่วมกันพร้อมน าเสนอ outline ของ

กรณีศึกษา 

16 
ห้องประชุมจามจุรี 2 

โรงแรมปทุมวัน 
ปริ้นเซส 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ 

10 1 พ.ย. 2560 
ได้รับเชิญจากภาควิชาสหกรณ์ร่วมเป็นวิทยากร
โครงการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การปรับตัว

ของสหกรณ์ไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0” 
92 EC 5205 คณะเศรษฐศาสตร์ 

11 
6-7 พ.ย. 
2560 

โครงการฝึกอบรม “การบริหารความเสี่ยงใน
สหกรณ์ออมทรัพย์” 

27 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ

พัฒนา 

12 13 พ.ย.2560 
โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนเกื้อหนุน

เกษตรกร (CSA) ครั้งที่ 54 
34 โรงอาหารกลาง 2 

13 
15 พ.ย. 
2560 

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างสมดุลทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน 

21 
ห้อง 601 ชั้น 6  

อาคารวิจัยและพัฒนา 

14 
21 พ.ย. 
2560 

ประชุมขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
ทุ่งทองยั่งยืน เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชน 

23 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

15 
23 พ.ย. 
2560 

ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัย IBM  
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 

28 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

16 
27 พ.ย. 
2560 

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนหนุนเกษตรกร 
(CSA) ครั้งที ่55 

32 โรงอาหารกลาง 2 

17 14 ธ.ค. 2560 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าร่วมประชุมให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อร่วมกันก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในปี 2561 ภายใต้

งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ SRI4 

22 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 

18 15 ธ.ค. 2560 งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 15 อ.สามพราน จ.นครปฐม 

19 15 ธ.ค. 2560 ประชุมหารือการจัดพิมพ์หนังสือเสหกรณ์ 11 
ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย 

20 26 ธ.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอ.กฟผ. 24 ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ 

21 28 ธ.ค. 2560 
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 

เพ่ือผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2560 
20 

ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 

22 
26 ม.ค. 
2561 

ประชุมหารือ “โครงการเตรียมความพร้อมแก่
เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทาง

การเกษตร” 
7 

ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก. 

23 
30 ม.ค.  
2561 

ประชุมคณะกรรมการ สอ.กฟผ. 24 สอ.กฟผ. 

24 
5 ก.พ.  
2561 

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโนนค้อทุ่ง 

8 
ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร

วิจัยและพัฒนา มก. 

25 
6-9 ก.พ. 
2561 

โครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร
และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทาง
การเกษตร" (Smart Farmers) รุ่นที่ 1 

92 
อ.วังน้ าเขียว 

จ.นครราชสีมา 

26 8 ก.พ. 2561 
ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย IBM 

ระยะที่ 2 
4 ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว. 

27 8 ก.พ. 2561 
ประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนากรอบประเด็น
และแนวทางการวิจัย เรื่องแผนงานวิจัยด้าน

เศรษฐกิจฐานราก 
8 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว. 

28 
12-15 ก.พ. 

2561 

โครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร
และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" 

(Smart Farmers) รุ่นที่ 2 
89 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

29 19 ก.พ. 2561 
ประชุมกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 

ครั้งที่ 2/2561 
21 

ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 

30 
21-22 

ก.พ. 2561 

โครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร
และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" 

(Smart Farmers) รุ่นที่ 3 
98 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 
อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี 

31 27 ก.พ. 2561 
โครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร

และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" 
(Smart Farmers) รุ่นที่ 3 

98 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 

อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ 

32 28 ก.พ. 2561 

กลุ่มเกษตรกรโครงการ "การเตรียมความพร้อม
แก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น
ทางการเกษตร" (Smart Farmers) รุ่นที่ 3  

ศึกษาดูงาน 

76 อ.หนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี 

33 1 มี.ค. 2561 ลงพื้นที่วิจัยร่วมกับฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น สกว. 21 จ.ยโสธร 

34 8 มี.ค. 2561 
ประชุมสรุปบทเรียนและการขับเคลื่อน

โครงการวิจัย IBM 
23 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

35 
19-24 มี.ค. 

2561 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ- 

ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ 
93 KU HOME 

36 27 มี.ค. 2561 
ประชุมโครงการจัดท าหนังสือบริหารการจัดการ

งานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ ครั้งที่ 5 
21 โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส โฮเทล 

37 28 มี.ค. 2561 
ประชุมหารือโครงการวิจัย 
ร่วมกับฝ่ายท้องถิ่น สกว. 

4 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

38 30 มี.ค. 2561 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน 

ครั้งที่ 3/2561 
21 ชั้น 8 กระทรวงแรงงาน 

39 3 เม.ย. 2561 ประชุมสรุปงานวิจัย IBM ระยะท่ี 1 25 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

40 19 เม.ย. 2561 
ส านักหอสมุดขอสัมภาษณ์ผู้อ านวยการประวัติ
สถาบันฯเพื่อจัดท าประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral 

History) 80 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6 

ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา 

41 20 เม.ย. 2561 
ประชุมกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 

ครั้งที่ 4/2561 
21 

ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 

42 26 เม.ย. 2561 

ประชุมน าเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการ “การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

เพ่ือสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจสหกรณ์ข้าว 

และวิสาหกิจชุมชน” 

23 
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ 

43 5 พ.ค. 2561 ประชุมกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ 9 ณ ร้านปฐมทองหล่อ 23 

44 7 พ.ค. 2561 
โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนเกื้อหนุน

เกษตรกร (CSA) ครั้งที่ 61 
32 โรงอาหารกลาง 2 

45 8 พ.ค. 2561 ประชุมกรรมการ สอ.กฟผ. 19 สอ.กฟผ. 

46 
23-24 พ.ค. 

2561 

จัดนิทรรศการน าเสนอผลผลิตโครงการ IBM ใน
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 

“งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” 
122 

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ 
แจ้งวัฒนะ กทม. 

47 
26-28 พ.ค. 

2561 

สัมมนาเพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการ
บริหารงานกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงานและประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน 

ครั้งที่ 5/2561 

35 
ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี 

เบย์ ระยอง จ.ระยอง 

48 28 พ.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการ สอ. กฟผ. 19 ห้องประชุม สอ.กฟผ 

49 
2-9 มิ.ย. 
2561 

โครงการศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ในต่างประเทศ 
ประจ าปี 2561 (สอ.กฟผ.) 

39 
ประเทศฟินแลนด์และประเทศ

สวีเดน 

50 7 มิ.ย. 2561 

น าเสนอผลงานวิจัย “Promoting Rice Value 
Addition through Inclusive Business 

Model” ในที่ประชุม International Seminar on 
Promoting Rice Farmers’ Market through 

value-adding Activities 

22 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

51 25 มิ.ย. 2561 
ประชุมกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 

ครั้งี่ 6/2561 
21 

ห้องประชุมกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 

52 28 มิ.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ(สอ.กฟผ.) 19 ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3 

53 5 ก.ค. 2561 
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

ครั้งที่ 1/2561 
16 มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ 

54 9 ก.ค. 2561 
โครงพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสายสนับสนุน

เรื่องการสื่อสารและการท างานเป็นทีม  
82 

ห้องประชุมEC5205 อาคาร
ปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 

55 
13 – 14 ก.ค. 

2561 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ

บริหารงานกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน 
42 โรงแรมฮิพ 

56 17 ก.ค. 2561 
ประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการภายใต้กรอบการวิจัย 

(TRP2) 
29 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค 

57 23 ก.ค. 2561 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน 

32 โรงแรมฮิพ 

58 24 ก.ค. 2561 

ได้รับเชิญจาก สกว. เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย
หัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นักวิจัยที่

สามารถผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิง
นโยบายได้ส าเร็จ” 

236 
ห้อง Infinity 1-2 ชั้นกราวด์ 

โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาว
เวอร์ 

59 25 ก.ค. 2561 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 

เพ่ือผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 7/2561 
21 กรส. ชั้น 8 

60 3-5 ส.ค. 2561 
จัดนิทรรศการธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม ในงาน 

Thailand Social Expo 2018 
100 

ศูนย์การแสดงสนิค้าและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี 

61 8 ส.ค. 2561 
ประชุมแนวทางรวมถึงปัญหาการปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี 
12 

ห้อง EC5402 ชั้น 6 อาคาร
ปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ 

62 10 ส.ค. 2561 
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

ครั้งที่ 2/2561 
16 มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

63 15 ส.ค. 2561 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน 

ครั้งที่ 8/2561 
21 ชั้น 8 กระทรวงแรงงาน 

64 15 ส.ค. 2561 
ประชุมข้อเสนอโครงการตามแผนงานวิจัย  

TRP 2 เรื่องนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรสู่
การเกษตรสมัยใหม่ 

28 โรงแรมเซ็นจูรี่ 

65 23 ส.ค. 2561 ประชุมวางแผนงานวิจัย TRP2 กับทีม มก. 4 ห้อง 204 อาคารวิจัยและพัฒนา 



 
 

 
65 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ 

66 27 ส.ค. 2561 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.กฟผ. 

ครั้งที่ 8/2561 
19 ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3 

67 28 ส.ค. 2561 
สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

และเจ้าหน้าที่วิจัย 
30 

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา 

68 31 ส.ค. 61 
ประชุมการจัดหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับภาควิชาสหกรณ์  

5 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัและพัฒนา 

69 6 ก.ย. 61 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง 

พิจารณาการข้ึนเงินเดือนบุคคลากร 
12 

ห้อง 5706 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ 
ศศ. 

70 7 ก.ย. 61 

องค์ปาฐกในโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ 28th Asian Economic 

Symposium 2018 ภายใต้หัวข้อ Social and 
community enterprises for sustainable 

development goals 

32 
ห้อง ศศ. 5205 

อาคารปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ 

71 8 ก.ย. 61 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 4 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

72 12 ก.ย. 61 
เข้ารับฟังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปี 2560 
42 

ห้องประชุม EC5628 อาคาร
ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

73 14 ก.ย. 61 
สัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่วิจัย 
11 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

74 17 ก.ย. 61 
ประชุมและวางแผนการวิจัยโครงการ IBM ระยะ
ที่ 2 ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทอง

ยั่งยืน 
32 

กลุ่มวิสาหกิจชุชน 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

75 21 ก.ย. 61 
ประชุมและวางแผนการวิจัยโครงการ IBM ระยะ
ที่ 2 ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 

27 
สกก.บ้านลาด จ ากัด 
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

76 26 ก.ย. 61 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน 

ครั้งที่ 9/2561 
21 ชั้น 8 กระทรวงแรงงาน 

77 26 ก.ย. 61 งานเกษียณอายุคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 64 
EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะ

เศรษฐศาสตร์ 
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