
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารจากประธานกรรมการประจำสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 
 

รายงานประจำปของสถาบันวิชาการดานสหกรณ จัดทำข้ึนเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันฯในรอบป

พ.ศ. 2563 ท่ีแสดงใหเห็นบริบทการดำเนินงานของสถาบันฯในฐานะหนวยงานภายใตคณะเศรษฐศาสตร  ซ่ึงมีพันธกิจ

ท้ังดานการวิจัย บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือขาย ตลอดจนการพัฒนาองคกร ซ่ึงในรอบปท่ีผานไดดำเนินการ

ตามแผนงานดังรายละเอียดในเลม 

 

ในฐานะประธานกรรมการประจำสถาบันใครขอขอบคุณทานกรรมการประจำสถาบัน และผูทรงคุณวุฒิ     

ท่ีชวยใหคำแนะนำและสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ  ขอชื่นชมและใหกำลังใจผูอำนวยการและทีมงานทุกคนท่ี

ทุมเทในการทำงาน จนมีผลงานเปนท่ีประจักษดังท่ีปรากฏในเลม 

 

 

 

(รศ.ดร.วิจิตตศรี  สงวนวงศ)   

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 สารจากผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 
การดำเนินงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณในป 2563 ยังคงใหความสำคัญกับการดำเนินตามพันธกิจท้ัง 

4 ประการ ประกอบดวย การวิจัย บริการวิชาการ เชื่อมโยงเครือขาย และพัฒนาองคกร ผลการดำเนินการเปนไปตาม

แผนงานท่ีนำเสนอตอคณะกรรมการประจำสถาบันฯและไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯในการ

เผยแพร “นวัตกรรม” ท่ีเปนผลงานสรางสรรคสูสาธารณะ และผลักดันใหนำไปใชในเชิงนโยบายท้ังในขบวนการ

สหกรณและชุมชน 

 

ในรอบปท่ีผานมา สถาบันฯมีโอกาสทำงานสำคัญภายใตโครงการหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ท่ีใชนวัตกรรมรวมกับทีมวิจัยพ้ืนท่ีใน 16 จังหวัด ดวยการพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูท่ีรูจักกันในนาม TRP4 

Coaching Platform อีกท้ังไดรับเชิญสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการประชุมชี้แจงเพ่ือปรับสาระสำคัญใน

กฎกระทรวงท่ีผานมติครม.ดวยคาดหวังวาจะชวยผอนคลายมาตรการทางกฎหมายท่ีจะนำไปสูการสรางผลกระทบท่ีมี

ตอขบวนการสหกรณ ซ่ึงเปนบทบาทภารกิจและวัตถุประสงคท่ีสำคัญของการจัดตั้งและดำเนินงานของสถาบันวิชาการ

ดานสหกรณ 

ใครขอขอบคุณคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักวิจัย และผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีใหการสนับสนุนเปนอยางดียิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

         

                                                

  

 

(รองศาสตราจารย จุฑาทิพย   ภัทราวาท) 

 ผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
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ประวัตคิวามเปนมา 
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดถูกกำหนด

ไวเปน ยุทธศาสตรที ่สำคัญของแผนพัฒนาสหกรณ 

พ.ศ .  2546-2549 ซ ึ ่ งผ  านความเห ็ นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ:คพช.และ

คณะร ัฐมนตร ี  คพช.ได ขอความร วมม ือมายัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจดัต้ังและดำเนินงาน

สถาบันว ิชาการดานสหกรณ โดยมุ งหว ังใหเปน

ศูนยกลางของเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐ และ

ขบวนการสหกรณทั ้งในและตางประเทศ ที ่จะทำ

หนาที่ใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาเพื ่อสรางความเขมแข็งและความเปน

ปกแผนแกขบวนการสหกรณ  

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดจัดตั้งข้ึน

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลง

วันที่ 15 กันยายน 2547 และเริ่มดำเนินงานตั้งแต

เดือนพฤษภาคม 2548 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงค

ในการดำเนินงาน 3 ประการ ไ ดแก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดำเนินการวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาสหกรณ

เพื่อใหมีองคความรูอยางตอเนื่องที่จะเกื้อหนุนการ

พัฒนาขบวนการสหกรณอยางเหมาะสม สอดคลอง

ก ับป จจ ัยสภาพแวดล อมท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลง 2. 

สนับสนุน สงเสริมและดำเนินการดานการศึกษา

และบร ิการว ิชาการดานสหกรณ และแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงแกขบวนการสหกรณ หนวยงาน

รัฐและเอกชน ตลอดจนผูสนใจ และ 3. ทำหนาท่ี

เปนศูนยกลางของเครือขายความร วมมือทาง

วิชาการดานสหกรณ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ ื ่อให  เก ิดประโยชน ในการพัฒนาขบวนการ

สหกรณ ช ุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการ

บริหารงานโดยคณะกรรมการประจำสถาบัน 12 

คน ซึ่งประกอบดวยคณบดีคณะเศรษฐศาสตรเปน

ประธาน ม ีคณาจารย และผ ู ทรงค ุณว ุฒ ิ เปน

กรรมการ และผู อำนวยการเปนกรรมการและ

เลขานุการ หัวหนาหนวยงาน คือ ผู อำนวยการ

สถาบัน ทำหนาที ่บริหารจัดการเพื ่อการบรรลุ

วิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน ภายใตระเบียบวา

ดวยการบร ิหารสถาบ ันว ิชาการด านสหกรณ  

มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร   พ.ศ. 2548 ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 
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รูจักสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

ปณิธาน 
 
 
 

วิสัยทัศน 
 
 
 

ปณิธานรวม 
 
 
 

พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนองคกรมุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพ่ือการพัฒนาสหกรณ 

ใสใจในวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม 

1. การสรางกลไกการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

2. การสรางกลไกการเรียนรูและคลังความรูเพ่ือยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

3. การสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

4. การพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปนแกนนำในการพัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

1. เพื่อใหมีชุดความรูใหม/นวัตกรรมที่สนับสนุนการยกระดับพัฒนาการสหกรณในทิศทางของระบบ

คุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

2. เพื่อสนับสนุนใหมีกลไกการเรียนรูและคลังความรูสนับสนุนการสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงที่มี

จิตสำนึกสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม 

3. เพื่อพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมใหเปนทางเลือกของชุมชนและประชาคมที่เชื่อม่ัน

และเห็นความสำคัญ 

4. เพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีเครือขายความรวมมือในการสรางทีมงานมืออาชีพ

ที่มีความสามารถเปนนักวิจัยพี่เลี ้ยง (Coaching) และวิทยากรดานการพัฒนาระบบคุณคาและ

การคาท่ีเปนธรรม 



 

 3 

แผนท่ีกลยุทธ 
ดวยเจตนารมณที่ตองการขับเคลื่อนพันธ

กิจภายใตความรวมมือขององคกรพันธมิตรเพื่อการ
บรรลุว ิส ัยทัศนท ี ่กำหนด สถาบันว ิชาการดาน
สหกรณจึงไดมีการจัดทำแผนที่กลยุทธ เพื่อใหเห็น
ความเชื่อมโยงของกระบวนการทำงานที ่ชี ้ใหเห็น
มุมมองดานการเร ียนรู และพัฒนา มุมมองดาน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุมมองดานคุณคา/
บร ิการ และม ุมมองด านประส ิทธ ิผลของการ
ดำเนินงานของสถาบัน ดังรูปท่ี 1 

สถาบันฯไดม ีการทบทวนแผนกลยุทธ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-
2564) เพื ่อใช ในการชับเคลื ่อนภารกิจสถาบันฯ 
ประกอบดวย 9 กลยุทธ 10 เปาประสงค ไดแก  

 

กลยุทธที่ 1: ใชคานยิมรวมสรางทีมงานเขมแข็ง

ขับเคลื่อนพันธกิจสูวสิัยทัศน 

เปาประสงคที่ 1: ทีมงานมีคานยิมรวมในการพัฒนา

สมรรถนะสูง มีความมุงมั่นทำงานสู

การบรรลุวิสัยทัศนรวมกับสถาบนัฯ 

กลยุทธที่ 2: สรางแรงจูงใจทีมงาน&ภาคีเขามามีสวนรวม 

เปาประสงคที่ 2: ลดปญหา Turn-over ทีมงานมีขวัญ 

กำลังใจในการทำงานและมภีาคีคลัง

สมองสนับสนุนพันธมิตรของสถาบันฯ  

กลยุทธที่ 3: วางกลไกระบบบริหารจัดการงานวจิัย 

PAR สรางองคความรู & นวัตกรรมนำ

คุณคาสหกรณสูทางเลือกที่ดีกวา 

เปาประสงคที่ 3: ระบบบริหารจัดการงานวิจัย PAR ที่

มีประสิทธผิล 

กลยุทธที่ 4: วางระบบบริการวชิากรนำชุดความรู

นวัตกรรม & ภาคีพัฒนาสาระการเรียนรู-

หลักสูตรเรียนรู-ระบบนิเวศการเรียนรู

สนับสนนุการพัฒนา 

เปาประสงคที่ 4: มีระบบใหบริการวิชาการและ

นวัตกรรมสนับสนนุการยกระดบั 

 

 

สมรรถนะผูนำสหกรณ-ชุมชนและสรางสรรคนวัตกรรม

ตัวแบบธุรกิจสหกรณ-ชุมชน 

กลยุทธที่ 5: รณรงคการนำชุดความรู & นวัตกรรมตัว

แบบธุรกิจเชิงคุณคาใหเปนตวัจกัรการ

พัฒนาชุมชน 

เปาประสงคที่ 5: การเผยแพร/ผลักดันการนำชุด

ความรูไปใชประโยชนในการพฒันา 

กลยุทธที่ 6: การจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการลด

ชองวางการพฒันา 

เปาประสงคที่ 6: ผลงานวิจัย & นวัตกรรมไดจัดทำเปน

ขอเสนอเชิงนโยบายเผยแพรเวที

ประชุมวชิาการ นำเสนอตอหนวยงาน

รัฐ สหกรณ เอกชน และชุมชนเพื่อ

นำไปใชประโยชน 

กลยุทธที่ 7: พัฒนาหลักสูตรสนบัสนนุการพัฒนาระบบ

นิเวศการเรียนรูในสหกรณ/ชุมชนเพื่อเอ้ือ

ตอการพัฒนา 

เปาประสงคที่ 7: การใหบริการวิชาการ จัดอบรม 

สนับสนนุการจัดการความรูสู

สาธารณะ 

กลยุทธที่ 8: สรางการมสีวนรวมกับสหกรณ/

หนวยงาน/ชุมชนเพื่อการนำนวตักรรมไป

ใชประโยชน 

เปาประสงคที่ 8: ภาคีนำชุดความรู & นวัตกรรมไปใช

ประโยชนอยูธในการพฒันา 

กลยุทธที่ 9: สรางเครือขายความรวมมือเพื่อขับเคลื่อน

การวิจัย-บริการวิชาการ-เผยแพรความรูสู

การบรรลุวิสัยทัศน 

เปาประสงคที่ 9: ภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมวิจยั/

สรางสรรคนวัตกรรมนำคุณคา

สหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยนื 

เปาประสงคที่ 10: ภาคีเครือขายในระดับพื้นที่สหกรณ 

หนวยงานรัฐ เอกชน ชุมชน มี

เปาหมายรวมนำผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน 
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รูปท่ี 1 แผนท่ีกลยุทธของสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
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โครงสรางการบริหารงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 โครงสรางการบริหารงานของสถาบัน 
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คณะกรรมการประจำสถาบัน 
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ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการพฒันาหลักสตูรฝกอบรม 
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ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจยั 
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ผูบริหารและบคุลากรสถาบัน 

บุคลากรสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในปงบประมาณ 2563 สถาบันฯมีบุคลากรประจำ จำนวน 4 

คน เปนทีมงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธรวมกับภาคีเครือขายการวิจัย

และบริการวิชาการสูการปฏิบัติตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รศ.จุฑาทิพย ์ภทัราวาท 
ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 

นางสาวสายสุดา ศรีอุไร 
รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 

น.ส.พรติมา เสพศิริสุข 
นกัวิชาการเงินและบญัชี 

น.ส.กนกพร วีสันเทียะ 
เจา้หนา้ท่ีวิจยั 

น.ส.นนัทน์ภสั นกเงิน 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
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ท่ีตั้งและสำนักงาน 

สำนักงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ตั้งอยู หอง 204, 205 และ 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีพ้ืนท่ีรวมกันท้ังสิ้น 126.06 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอง 205 (หองสำนักงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

หอง 214 (หองศูนยสารสนเทศ) 
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ผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปงบประมาณ 2563 

 ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปงบประมาณ 2563 เปนไปภายใตภารกิจ 4 ดาน ไดแก การ

วิจยั การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือขาย และการพัฒนาองคกร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   

1. ผลการดำเนินงานตามแผนงานการวิจัย 
1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปงบประมาณ 2563 มีการดำเนินงานโครงการวิจัย 

“หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะท่ี 2” ไดรับงบประมาณสนับสนุน

ทั้งสิ้น 3,018,400 บาท มีนักวิจัยจำนวน 6 คน และมีผูเขารวมกิจกรรมภายใตชุดโครงการ จำนวน 597 คน ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการดำเนินการวิจัยตามแผนงานประจำป 2563 

ลำดับที่ โครงการวิจัย จ/น 

นักวิจยั 

จ/นผูเขามา 

มีสวนรวม 

ตามแผน นอกแผน งบประมาณ 

1 โครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ี

ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะท่ี 2” 

6 597  - 3,018,400 

รวม 6 597   3,018,400 

 
1.2  ชุดความรูและนวัตกรรมท่ีเปนผลลัพธงานวิจัย 

1) ชุดความรูการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แนวทางการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

ราก (Grassroot Development Platform) ของหนวย สงเสริมฯเพื่อบรรลุวิสัยทัศน “ระบบเศรษฐกิจของ

ชุมชนทองถิ่นที่มีการจัดโครงสรางความสัมพันธของผูคน องคกร และเครือขายในแนวราบ มีบรรยากาศการ

เรียนรู ที่สรางแรงจูงใจแกผูคน ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาบนหลักการพึ่งพาตนเอง มีความเชื่อม่ัน

ไววางใจชวยเหลือเก้ือกูล และสรางสรรคนวัตกรรมนำพาสูการพัฒนาท่ีสมดุล เอ้ือตอการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี

มีสันติสุขอยางยั่งยืน”  มุงไปท่ีการพัฒนาใน 6 องคประกอบ ดังรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 แนวทางการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Grassroot Development Platform) 
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1. การเปลี่ยนแปลงระบบ 

(System Changing) เริ่มจากการทำ 

R&D ในพ ื ้ นท ี ่ เป  าหมาย เพ ื ่ อการว ิ เคราะห

สถานการณ การกำหนดวิสัยทัศน, เปาหมายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนารวมกัน โดยการพัฒนามีการ

ดึงภาคีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและออกแบบ 

Road Map Milestone อยางเปนขั ้นตอนสู การ

บรรลุวิสัยทัศนรวม 

2. การยกระดับขีดความสามารถ 

ขององค  ก ร ในช ุ มชน  ( Revolution of 

Community Enterprises)อาจใช ร ูปแบบธ ุรกิจ

แบบมีสวนรวม (Inclusive Business) โดยการดึง

ภาคีเครือขาย/ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม

ในการวางแผนการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ลดตนทุน มีการกำหนดตลาดเปาหมายการวางกล

ยุทธ กระบวนการทางานอยางรอบคอบโดยใช 

Business Model Canvas 

3. การพัฒนาระบบนิเวศชุมชน 

(Community Ecosystem) เพ ื ่อให ม ีโครงสร าง

พื ้นฐาน กลไก เอ้ือตอการพัฒนาที ่สอดคลองกับ

บริบท ความตองการที่สำคัญเชน ฐานขอมูลชุมชน 

ระเบียบชุมชน โครงสราง ระบบบริหารจัดการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนธรรมาภิบาล มี

ระบบน้ำ ถนน ไฟฟา  

4. พื้นที่เศรษฐกิจสรางสรรค ท่ี
เปนแหลงซื้อขายสินคา บริการแกคนในชุมชน เปน

กลไกการลงทุน กระตุนอุปสงคการบริโภคสินคาท่ี

ผลิตในชุมชน สรางรายไดแกคนในชุมชน เชน ราน

สวัสดิการ, ตลาด เกษตรกร ผูประกอบการโอทอป - 

SMEs ทองเท่ียวเท่ียวชุมชน, รานคาชุมชน เปนตน 

5. แหลงทุนชุมชน เพื ่อใหมีกลไก

ระดมเงินออม เงินลงทุน การจัดสวัสดิการชุมชน ใน

รูปแบบของสถาบันการเงินชุมชน เชน กองทุน

ชุมชน สถาบันการเงินชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน 

เปนตน  

6. กลไกติดตาม-ประเมินผลการ

พัฒนาท้ังในระดับครัวเรือน-องคกร-ชุมชน เพ่ือใหมี

ขอมูลปอนกลับสำหรับการปรับแผนท่ีสอดคลองกับ

สถานการณที ่เปลี ่ยนแปลงอยางเปนพลวัต เชน 

ประกาศเกียรต ิค ุณ , ตัวช ี ้ว ัดเศรษฐกิจ ส ังคม 

สิ่งแวดลอม เปนตน 

2) TRP4 Coaching Platform เน นไป ท่ี

การเปดพื้นที่เรียนรูในชุมชนที่เปนเปาหมายการ

ว ิจ ัย  และใช ต ั วแบบ GROW+ Model ในการ

สงเสริมการพัฒนา มีกระบวนการสำคัญ 4 ขั้นตอน 

(รูปท่ี 4) ประกอบดวย 

• G-Goal ก า ร ก ำ หน ด เ ป  า หม า ย /

วิสัยทัศนรวม ในขั้นตอนนี้ จะเนนการใหความรู

และสรางความตระหนักในเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั ่งยืน(SDGs) การเปดกระบวนทัศนใหมองเห็น

ภาพรวมและความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบใน

ระบบเศรษฐกิจสังคม และระบบธุรกิจที่เกี่ยวของ

ใกลตัวกลุมเปาหมายอาจใช story telling สำหรับ

กรณีศึกษาที ่ประสบความสำเร ็จหรือล มเหลว 

เพื่อใหการกำหนดเปาหมาย/วิสัยทัศนรวม เปนไป

ในทิศทางท่ีเหมาะสมกับบริบทและเกิดสมดุลในการ

พัฒนา 

• R-Reality การวิเคราะหสถานการณท่ี

เปนจริงกอนเริ่มโครงการ ในข้ันตอนนี้อาจใชเทคนิค 

SWOT Analysis, GAP Analysis หร ื อ  Scenario 

Analysis แลวแตความเหมาะสม ภายใตการระดม

ความคิดแบบมีสวนรวม จะชี้ใหเห็นจุดแข็งของการมี
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ทุนทร ัพยากร ท ุนความร ู  /เคร ือข าย มองเห็น

หลุมพราง/ขอจํากัด/ชองวาง เกี่ยวกับองคความรู/

เทคโนโลยี มองเห็นจุดแข็ง และโอกาสทาทายในการ

นำนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมมาใช 

• O-Option ก า ร ม อ ง ห า โ อ ก า ส

ทางเลือกท่ีในรูปแบบของแนวทางเชิงกลยุทธ 

(เปนไปตามความตองการของชุมชนและผูมีสวนได

สวนเสีย)  ในขั ้นตอนนี ้ทีมสงเสริมจะใหความรู

เกี ่ยวกับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจและนวัตกรรม

กระบวนการ ท่ีสำคัญไดแก การพัฒนาโซคุณคาเพ่ือ

สร างม ูลค าเพิ ่ม (Value chain Development) 

ธุรกิจแบบมีสวนรวม(Inclusive Business Model) 

ต ัวแบบ Business Model Canvas ด วยการฝก

ทักษะจากการออกแบบธุรกิจ การจัดทำแผนกล

ยุทธ แผนธุรกิจ การสรางแรงจูงใจจากกรณีศึกษาท่ี

ประสบความสำเร ็จและการศึกษาดูงานท่ี เปน 

Success Story จากนั้นจะสรางกระบวนการมีสวน

รวมในการกำหนดแนวทางกลยุทธเพ่ือบรรลวุิสัยทัศน 

รวม ทีมสงเสริมม TRP4 จะสนับสนุนการปรับกลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 TRP4 Coaching Platform  

การบริหารจัดการกลุม/องคกร ใหเปนไปอยางเปน

ระบบและมีแบบแผน ตลอดจนใหม ีกลไกการ

จัดการความสัมพันธระหวางผูเก่ียวของบนหลักการ

พึ่งพาและรวมมือกันบนความเชื่อถือไววางใจและ

รับผิดชอบรวมกัน 

• W-Way Forward การขับเคลื่อนการ

พัฒนา โดยการสนับสนุนจากทีมวิจัยเพื่อใหกลุม/

องคกรเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช

นวัตกรรมสูการบรรลุวิสัยทัศนรวม 

ในสวนพื้นที่เรียนรูชุมชน กระบวนการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต TRP4 Coaching 

Platform จะจุดประกายใหเกิดบรรยากาศการ

เรียนรูรวมกัน โดยมีทีมวิจัย ทีมสงเสริม TRP4 ผูนำ

เกษตรกร ผูนำชุมชน ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะชวยสราง

โอกาสการเรียนรูและการสรางสรรคนวัตกรรมแลว 

ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสูผลลัพธที่สำคัญ คือ ผูนำ

การเปลี่ยนแปลงที่มีความรู ทักษะ ประสบการณ

สำหรับการถายโอนความรู สู ช ุมชนและเยาวชน

ตอไป 
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 2. ผลการดำเนินงานตามแผนงานการบริการวิชาการ (การสรางกลไกการเรียนรู

และคลังความรูเพ่ือยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน) 
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ (สรางกลไกการเรียนรู และคลังความรู เพ่ือ

ยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน) ในรอบปงบประมาณ 2563 มีการดำเนินงานตามแผนงาน

บริการวิชาการจำนวน 12 โครงการ โดยเปนไปตามแผนงาน 10 โครงการ นอกแผนงาน 2 โครงการ ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการดำเนินการวิจัยตามแผนงานประจำป 2563 

ลำดับที่ โครงการวิจัย ตามแผน นอกแผน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออม

ทรัพยอยางผูชำนาญการ รุนท่ี 21  

ระหวางวันท่ี 16-21 มี.ค. 63 ณ KU Home  

  4.38 มีผูเขาอบรม 

จำนวน 36 คน 

2 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณ   4.88 มีผูเขาอบรม 

จำนวน 42 คน 

3 การเผยแพรผลงานวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการ 

เงินสหกรณออมทรัพยท่ีเอ้ือตอการพ่ึงพาตนเองและรวมมือ

กัน” ผานสื่อ “สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา” รายการ “วิจัย

กาวไกล” เมื่อ 29 กุมภาพันธ 2563 

  Na  

4 เผยแพรผลงานวิจยั “การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใต 

TRP 4 ระยะท่ี 1” ผานสื่อ “สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา” 

รายการ “วิจัยกาวไกล”เมื่อ 9 พฤษภาคม 2563 

  Na  

5 เผยแพรผลงานวิจยั“การพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมเพ่ือ

แกปญหาชาวนาอยางยั่งยืน ระยะท่ี 2” ผานสื่อ “สถานี

วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา” รายการ “วิจัยกาวไกล”เมื่อ 18 

กรกฎาคม 2563 

  Na  

6 เผยแพรผลงานวิจยัในเวทีเสวนา “ผลงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน

ชวยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอยางไร” ในงาน Power of 

CBR พลังขับเคลื่อนชุมชนไทยดวยผลงานวิจยัทองถ่ิน จัดโดย

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563 ณ 

หองประชุมจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต  สำนักงานการวิจัย

แหงชาติ  

  Na จัดโดย 
วช. สกสว. และภาคี

เครือขาย 

7 เผยแพรบทความ “แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศสงเสริม

การเรียนรู” ในที่ประชุมหารือสันนิบาตสหกรณจังหวัด (ภาค

กลาง) และเครือขาย เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม 

ณ เวลา จ.ราชบุรี 

  Na จัดโดย 
สันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย 
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ลำดับที่ โครงการวิจัย ตามแผน นอกแผน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

8 เผยแพรบทความเพ่ือประกอบการประชุมเรื่อง “การพัฒนา

ความเขมแข็งสหกรณการเกษตรใหเปนกลไกในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก ในท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการ

สหกรณในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา 

เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 ณ อาคารสุขประพฤติ กทม.  

  Na จัดโดย 
คณะอนุกรรมาธิการ 

ดานการสหกรณใน

คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ 

9 ผลแพรผลงานวิจยั“แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” 

เพ่ือการนำไปใชประโยชนภายใตการขับเคลื่อนของภาคี

เครือขาย เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

  Na จัดโดย 

มูลนิธิ 

พระยาสุริยานุวัตร 

10 จัดทำสื่อวีดีทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 7 รายการ 

เผยแพรผานสื่อ Youtube และ www.cai.ku.ac.th 

  Na  

11 จัดทำสื่อวีดีทัศนและคลิปวีดีโอผานรายการชวนคิดชวนคุย 

จำนวน 5 รายการ เผยแพรผานสือ่ Youtube และ 

www.cai.ku.ac.th   

  Na  

12 จัดพิมพและเผยแพรคูมือชุดความรูและนวัตกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก 

  Na เผยแพรในเครือขาย

นักวิจยัภายใต TRP4 

 10 2   

 

3. ผลการดำเนินงานตามแผนการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนา

ระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 
ผลการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือขาย ในรอบปงบประมาณ 2563 เปนไปตาม

แผนงานทั้งสิ้น 5 ภาคีเครือขาย ประกอบดวย เครือขายสังคมออนไลน เครือขายดานการวิจัย เครือขายการ

เรียนรูและพัฒนาคลังความรู ศูนยเรียนรูมีชีวิต และเครือขายผูทรงคุณวุฒิ ผูเขามามีสวนรวม จำนวน 4,735 

คน ดังตารางท่ี 3  
 

ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินงานตามแผนงานเชื่อมโยงเครือขายในรอบปงบประมาณ 2563 

 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผน นอกแผน จำนวน (คน) 

1 เครือขายสังคมออนไลน   6,697 

2 เครือขายดานการวิจัย   597 

3 เครือขายการเรยีนรูและพัฒนาคลงัความรู   1,563 

4 ศูนยเรียนรูมีชีวิต   624 

5 เครือขายผูทรงคุณวุฒิ   57 

 รวม 5  9,538 
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 4. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาองคกร 
ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาองคกร ในรอบปงบประมาณ 2563 มีการดำเนินการ

ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทั้งหมด 8 กิจกรรม เปนไปตามแผนงาน 7 กิจกรรม และท่ี

ดำเนินงานนอกแผนงานจำนวน 1 กิจกรรม มีบุคลากรเขารวม 4 คน ภายใตงบประมาณ 82,956 บาท ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาองคกรในรอบปงบประมาณ 2563 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม จำนวน 

(คน) 

ผลการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตามแผน นอกแผน 

1 สัมมนาบุคลากรประจำป 2563 4   467 

2 เขารวมเวทีนำเสนอรายงานความกาวหนาและเวทีติดตามพ้ืนท่ี

งานวิจัย จำนวน 14 เวที 

4   82,103 

3 การพัฒนาทีม Coaching  4   - 

4 โครงการฝกอบรมเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยกับความกาวหนา

ในอาชีพ 

4   - 

5 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและและชวยวิชาการ 

เรื่อง "โรคใหม" สราง "โลกใหม" KU New Normal วิถีใหม

ของคน KU 

3   - 

6 Data Visualization with Google Data Studio 2   - 

7 โครงการทบทวนแผนกลยุทธสถาบันฯ 5   386 

8 นำเสนอบทความวิจยัในเวทีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

1   - 

 รวม  7 1 82,956 
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งบประมาณประจำป 2563 

• รายรับ 

ในรอบปงบประมาณ 2563 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีรายรับทั้งสิ้นจำนวน 3,461,380 บาท 

(สามลานสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามรอยแปดสิบบาทถวน) แยกเปนรายรับจากเงินงบแผนดินสำหรับคาจาง

บุคลากร จำนวน 843,180 บาท (แปดแสนสี่หม่ืนสามพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 24 รายรับ

โครงการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2,352,464 บาท (สองลานสามแสนหาหมื่นสองพันสี่รอยหกสิบสี่

บาทถวน) คิดเปนรอยละ 68 และไดคาพัฒนาวิชาการและรายไดอ่ืน ๆ จำนวน 265,736 บาท (สองแสนหก

หม่ืนหาพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน) คิดเปนรอยละ 8 ของรายรับประจำปงบประมาณ 2563 ดังรูปท่ี 5 

 

• รายจาย 

ในรอบปงบประมาณ 2563 สถาบันวชิาการดานสหกรณ มีรายจายท้ังสิ้นจำนวน 3,659,026 บาท 

(สามลานหกแสนหาหม่ืนเกาพันยี่สิบหกบาทถวน) จำแนกเปนรายจายบุคลากรเงินงบแผนดิน จำนวน 843,180 

บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 23 รายจายบุคลากรเงินรายได จำนวน 

441,384 บาท (สี ่แสนสี ่หมื ่นหนึ ่งพันสามรอยแปดสิบสี ่บาทถวน) คิดเปนรอยละ 12 รายจายสำหรับ

งบดำเนินการ จำนวน 21,998 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเการอยเกาสิบแปดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 1 และ

รายจายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2,352,464 บาท (สองลานสามแสนหาหมื่นสองพันสี่รอยหก

สิบสี่บาทถวน) คิดเปนรอยละ 64 ของรายจายประจำปงบประมาณ 2563 ดังรูปท่ี 6 

 

 

  
 

รายรับรวม 3,461,380 บาท 

 

รายจายรวม 3,659,026 บาท 

รูปท่ี 5 รายรับปงบประมาณ 2563 รูปท่ี 6 รายจาย ปงบประมาณ 2563 
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รายงานฐานะการเงินประจำปงบประมาณ 2563 
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ผลการประเมินคุณภาพในรอบปการศึกษา 2562 

 
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ตามรอบปการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 

2562 - 31 กรกฎาคม 2563) โดยใชแนวทางการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินคุณภาพฯ ซึ่งสถาบนัฯ

มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องคประกอบ และมีการดำเนินงานตามตัวบงชี้การ

ประเมิน จำนวน 11 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก (คาคะแนน 4.53)  

 

องคประกอบ คะแนน

ประเมิน 

ป 2562 

ความหมาย 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดำเนินการ 4.00 ด ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 4.00 ด ี

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.66 ดมีาก 

คาคะแนนเฉล่ีย รวม 5 องคประกอบ 4.53 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 20 

แผนงานและงบประมาณประจำปงบประมาณ 2564 

 
สถาบันจัดทำแผนงานประจำปงบประมาณ 2564 กำหนดกรอบการทำงานเพื่อการบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียดแผนงานจำแนกตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก แผน

งานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานสรางเครือขายฯ และแผนงานพัฒนาองคกร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

4,292,000 บาท จำแนกเปนงบประมาณดานการวิจัยและสรางเครือขาย รวม 3,830,000 บาท งบประมาณตาม

แผนบริการวิชาการ จำนวน 432,000 บาท งบประมาณตามแผนพัฒนาองคกร จำนวน 30,000 บาท ดังนี้ 
 

1. แผนงานวิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.63-ก.ย. 64) 

งบประมาณ แหลงทุน 
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 โครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใช

นวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะท่ี 2” 

(โครงการตอเน่ืองจากป 63) 

รายงานวิจยั 1 เลม 

ส่ือส่ิงพิมพเผยแพร 2 

รายการ นวัตกรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 1 ตัวแบบ 

                  630,000 สกสว. 

1.2  โครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใช

นวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะท่ี 3” 

รายงานวิจยั 1 เลม 

ส่ือส่ิงพิมพเผยแพร 1 

รายการ นวัตกรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 1 ตัวแบบ 

Change Agent 20 คน 

 1,500,000 สกสว. 

1.3 โครงการพัฒนาชุมชนผานกลไก

สหกรณ 

รายงานวิจยั 1 เลม 

ชุมชนตนแบบ 1 ชุมชน                                                                          1,500,000 มก. 

1.4 โครงการตอยอดหนวยสงเสรมิฯ

รวมกับภาคหีนวยงานรัฐ 

รายงานวิจยั 1 เลม 

นวัตกรรมตัวแบบ 1 แหง  200,000 ชสอ. 

รวมงบประมาณ 3,830,000  

2. แผนงานบริการวิชาการ 

จ/นครั้ง-จ/น 

ผูเขาอบรม-จ/น 

ผูเขามามีสวนรวม 

ระยะเวลา (ต.ค.63-ก.ย. 64) 
งบประมาณ แหลงทุน 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 หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการฯ 60 คน/รุน             432,000 เก็บคาลงทะเบียน 

2.2 การพัฒนาหลักสูตรกรรมการ

สหกรณออมทรัพยมืออาชีพ 

1 หลักสูตร             โครงการ 

ความรวมมือ 

สกสว. 

2.3 การเผยแพรผลงานวิจยัรวมกับ

เครือขาย 

2 คร้ัง             งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

2.4 การเปดพ้ืนท่ีเรียนรู 200 คน             งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

2.4 การจัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ 4 รายการ             งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

รวมงบประมาณ 432,000  
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แผนงานและงบประมาณประจำปงบประมาณ 2564 

 

 
3. แผนงานการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกัน

พัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.62-ก.ย. 63) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 

แหลงทุน 
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 ผาน facebook 

ใน www.cai.ku.ac.th 

จำนวนสมาชกิ

ลงทะเบียนเครือขาย 

1,000 คน 

 

           งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

สกสว. 
3.2 การสรางเครือขายนักวิจัยเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก 

จ/นนักวิจยั/องคกรที่

เขามามีสวนรวม 100 

คน 10 องคกร 

            

งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

 

3. แผนงานการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกัน

พัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.62-ก.ย. 63) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 

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

3.3 การสรางเครือขายการเรียนรูและ

การพัฒนาคลังความรู 

จำนวนคน/องคกร 

ที่เขามามีสวนรวม  

500 คน 10 องคกร 

 

           

งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

 3.4 ศูนยเรียนรูมีชีวิต ผูเขามามีสวนรวม  

500 คน 

 

           งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

3.5 การสรางเครือขายผูทรงคุณวุฒิ  การมีสวนรวมใน

กิจกรรม 50 คน 

 

           งบประมาณ 

โครงการวิจัย 
 

4. แผนงานพัฒนาองคกรสูองคการ 

แหงการเรียนรู 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.63-ก.ย. 64) 
งบประมาณที่ตั้งไว แหลงทุน 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 โครงการสัมมนาบุคลากรประจำป จ/นคนเขารวม/ 

คะแนนความพึงพอใจ 

ไมนอยกวา 4.5 

            

20,000 สว.สก. 

4.2 โครงการฝกอบรมเสริมสรางความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางแกบุคลากร 

จ/นบุคลากรเขารับ

การฝกอบรมตาม

แผน 

            

10,000 สว.สก. 

4.3 การสรางทีม Coaching จ/นบุคลากรที่เขา

รวม/ยกระดับ 

            ใชงบ

โครงการวิจัย 
สกสว. 

4.4 การนำเสนอบทความวิจยัในเวที

วิชาการ 

จ/นบุคลากรที่รวม

นำเสนอ 

            
ใชงบ

โครงการวิจัย 
สกสว. 

รวมงบประมาณ 30,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 4,292,000  
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ผลงานเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
- ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.) ผลักดันนโยบายให้

ปรับสาระสำคัญและแนวทางการฝึกอบรมแก่สหกรณ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
- ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการศึกษากรณีการให้สิทธิสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วนภายใต้

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน “การยกระดับชสอ.สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน”Central 

Financial Facility” 
 

หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรม 
หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรม ได้พัฒนากรอบแนวทางการส่งเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรม
ท ี ่ ร ู ้ จ ักก ันด ี ในช ื ่อ TRP4 Coaching 
Platform ไปส่งเสริมการวิจ ับแก่ทีม
วิจัยในพื้นที่ 16 จังหวัดร่วมกับทีมวิจัย
ระดับจังหวัด 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1

2
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 ตัวแบบส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรม 
(TRP4 Coaching Platform) 
TRP4 Coaching Platform มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วนประกอบด้วย 

1) วิสัยทัศน์การพัฒนาของทีมส่งเสริม TRP4 จะช่วยให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยภายใต้ 

TRP4 มีมุมมองการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  

2) ทีมส่งเสริม TRP4 ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดกระบวนการพัฒนาแก่ทีมวิจัยพื้นที่สู่

การบรรลุวัตถุประสงค์ TRP4 

3) กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4 Coaching Platform) 

เน้นไปที่การเปิดพื้นที่เรียนรู้ในชุมชนที่เป็นเป้าหมายการวิจัย และใช้ตัวแบบ GROW+ Model ในการส่งเสริม
การพัฒนา มีกระบวนการสำคัญ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

 

• G-Goal การกำหนดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ร่วม ในขั้นตอนน้ี จะเน้นการให้ความรู้

และสร้างความตระหนักในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน(SDGs) การเปิดกระบวน
ทัศน์ให้มองเห็นภาพรวมและความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบในระบบเศรษฐกิจ
สังคม และระบบธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องใกล้ตัวกลุ ่มเป้าหมายอาจใช้ story telling 
สำหรับกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว เพื่อให้การกำหนดเป้าหมาย/
วิสัยทัศน์ร่วม เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับบริบทและเกิดสมดุลในการพัฒนา 

• R-Reality การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นจริงก่อนเริ่มโครงการ ในขั้นตอนน้ี

อาจใช้เทคนิค SWOT Analysis, GAP Analysis หรือ Scenario Analysis แล้วแต่
ความเหมาะสม ภายใต้การระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม จะชี้ให้เห็นจุดแข็งของ
การมีทุนทรัพยากร ทุนความรู้/เครือข่าย มองเห็นหลุมพราง/ข้อจํากัด/ช่องว่าง 
เกี ่ยวกับองค์ความรู ้/เทคโนโลยี มองเห็นจุดแข็ง และโอกาสท้าทายในการนำ
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่เหมาะสมมาใช้ 

• O-Option การมองหาโอกาสทางเลือกที่ในรูปแบบของแนวทางเชิงกลยุทธ์ 

(เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  ในขั้นตอนนี้ทีม
ส่งเสริมจะให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจและนวัตกรรมกระบวนการ ที่
สำค ัญได ้ แก ่  การพ ัฒนาโซ ่ค ุณค ่ า เพ ื ่ อสร ้ างม ูลค ่ า เพ ิ ่ ม  (Value chain 
Development) ธ ุรก ิจแบบม ีส ่วนร ่วม ( Inclusive Business Model) ตัวแบบ 
Business Model Canvas ด้วยการฝึกทักษะจากการออกแบบธุรกิจ การจัดทำ
แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การสร้างแรงจูงใจจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและ

3
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การศึกษาดูงานที่ เป็น Success Story จากนั้นจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การกำหนดแนวทางกลยุทธ์เพื ่อบรรลุว ิส ัยทัศน์ร ่วม ทีมส่งเสริมม TRP4 จะ
สนับสนุนการปรับกลไกการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ
และมีแบบแผน ตลอดจนให้มีกลไกการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องบน
หลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันบนความเช่ือถือไว้วางใจและรับผิดชอบร่วมกัน 

• W-Way Forward การขับเคลื่อนการพัฒนา โดยการสนับสนุนจากทีมวิจัย

เพ่ือให้กลุ่ม/องค์กรเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ร่วม 

 

4) พื ้นที ่เร ียนรู ้ช ุมชน กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ TRP4 Coaching 

Platform จะจุดประกายให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีทีมวิจัย ทีมส่งเสริม TRP4 ผู้นำเกษตรกร 
ผู้นำชุมชน ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้ว ในอนาคตก็จะ
พัฒนาไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญ คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์สำหรับการถ่ายโอน
ความรู้สู่ชุมชนและเยาวชนต่อไป 

 
 

รูปที่ 7 TRP4 Coaching Platform 
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การให้บริการวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ 2563 มีการให้บริการวิชาการ 3 หลักสูตร  

4.1 หลักสูตรอบรม “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการรุ่นท่ี 21” 
หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชำนาญการ 

เป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่นำชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมา
เผยแพร่ผ่านโครงการฝึกอบรม โดยนำมายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการ
และจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ภายใต้คณะทำงานหลักสูตร เพื่อให้ได้
ตัวแบบหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสามารถยกระดับการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์
ในทิศทางของ การนำคุณค่าสู่สมาชิกและชุมชน และการเป็นองค์การพึ่งพา
ตนเอง โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่มีการจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 
จนถึงปัจจุบัน รวม 21 รุ ่น มีผู ้ผ่านการอบรม
จำนวน 1,115 คน เกิดเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ (เปาบุ้นจิ้น)  

หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มี
วัตถุประสงค์เพื ่อเพิ ่มพูน วิส ัยทัศน์ ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ให้ผู ้ผ ่านการอบรม 
สามารถปฏิบัติ ภารกิจการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการตรวจ  สอบ
กิจการ เทคนิคด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และการจัดทำรายงานการตรวจสอบ
กิจการ การใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อการถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์ 
ระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศ
เป็นกันเอง อันจะทำให้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ทั้งความรู้ และความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือ
เป็นสังคมฐานความรู้ต่อไปในอนาคต 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดอบรม 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจำนวน 36 คน ระหว่างวันที่ 
16-21 มีนาคม 2563 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผลการ
ประเมินมีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.38  
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4.2 หลักสูตรอบรม “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ” 
หลักสูตรอบรม “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณ์

ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ” เป็นหลักสูตรในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสมรรถนะทั้งด้านวิธีคิด และทักษะด้านการบริหารจัดการ ให้เป็น
ทีมงานอย่างมืออาชีพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูระยอง จำกัด ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ภูผางาม
รีสอร์ท จ.นครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีกรอบแนวคิดและ
ทักษะที ่พร ้อมขับเคลื ่อนการบริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้ป ัจจัย
สภาพแวดล้อมและบริบท เพื่อเสริมทักษะด้วยเครื่องมือ และเทคนิคการ
บริหารจัดการตามหลักการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประมวล
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมาตรการตามนโยบาย กฎหมายแนวปฏิบัติที่

เปลี่ยนแปลง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้ทีมวิทยากรของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์  ประกอบด้วย การบรรยาย การ
จ ัดการความร ู ้  และการแลกเปล ี ่ ยน
ความค ิดเพ ื ่ อการนำไปใช ้ประโยชน์
โดยตรง 

ผลการดำเนินการอบรม มีผู้เข้า
รับการอบรมจำนวน 42 ราย ประกอบด้วย 
คณะกรรมการดำเนินการ ผู ้ช ่วยเหลือ
พัฒนากิจการสหกรณ์ ที ่ปรึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผลการประเมินอบรมอยู่
ในระดับดีมาก (4.88)  
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4.3 การยกระดบัแนวทางการฝึกอบรมผู้นำสหกรณอ์อมทรพัย์:  
หลักสูตรอบรม “กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพยอ์ย่างมืออาชพี” ร่วมกับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
ชสอ.ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เห็นความจำเป็นในการพัฒนา

หลักสูตรกรรมการสหกรณ์ ทั้งเน้ือหาหลักสูตร วิธีการอบรมเพ่ือความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
ที่ผู ้นำสหกรณ์จำเป็นต้องปรับกระบวนคิด (Mindset) มีความเข้าใจในฉากทัศน์ (Scenario) สำหรับความ
เชื่อมโยงระหว่างระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กับระบบการเงินในภาพรวม ตลอดจนมีทักษะด้านความคิด
เชิงวิเคราะห์เพื่อนำพาสหกรณ์ไปสู่ความมั่นคง เข้มแข็งและสามารถยืนหยัดตามครรลองของสหกรณ์เพื่อสร้าง
ทางเลือกที่ดีกว่าในการเข้าถึงบริการการเงินและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแกมวลสมาชิก  

 
การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนวิธีการฝึกอบรมที่เน้นให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
คิด อภิปรายเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพ่ือการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้
เข ้าการอบรมได ้พ ัฒนาความรู้  
ความเข ้าใจและมีท ักษะในการ
บริหารจัดการที่ดีอย่างเป็นองค์รวม 
สามารถนำไปใช้ในบทบาทภารกิจ
ของกรรมการดำเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ บาลใน
สหกรณ์ 
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การเผยแพร่ผลงานและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์         
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการพฒันาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ี
เอ้ือต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน” ในรายการ “วิจัยก้าวไกล” ทางสถานีวิทยุ
กระจาย- เสยีงรัฐสภา เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อออกอากาศในวันเสาร์ท่ี 29 กุมภาพันธ์ 
2563 ระหว่างเวลา 07.30-08.00 น. 

เป็นผลงานวิจัยที่ได้นําเสนอกรอบการขับเคลื่อนสู่ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการ
พึ่งพาและร่วมมือกัน : SHOs System โดยมีขั้นตอนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคี ซึ่ง
มีขั้นตอนที่สำคัญ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่เข้าถึงสหกรณ์สมาชิกและภาคีเพื่อยกระดับสมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษย์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จิตสํานึกและทักษะ การบริหารจัดการ
ที่ดีตามกรอบการขับเคลื่อน SHOs System 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจที่มาจากตัวแทนภาคีพันธมิตร 
การพัฒนาสู่ SHOs System เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 3 การรณรงค์รับสมัครภาคีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ ทั้งภาคีเครือข่ายอุปทานที่เป็นแหล่งที่มา
ของเงินทุนภาคีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ อาทิ บริษัทไอซีที บริษัทประกันภัย บริษัทที่ปรึกษา สถาบัน การศึกษา 
และภาคีเครือข่ายอุปสงค์ ได้แก่ สหกรณ์ที่ต้องการเงินกู้ สถาบันการเงินที่เป็นแหล่งลงทุนตามเงื่อนไข SHOs 
System โดยการเข้าร่วมในโครงการนําร่องเป็นไปอย่างเป็นทางการในรูปแบบระบบองค์กร (Corporate System) 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบไอซีทีภายใต้โครงการนําร่องและมีทีมพ่ีเลี้ยงที่เช่ียวชาญให้การกำกับแนะนํา 
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาแผนธุรกิจเชื่อมโยงธุรกรรมการเงินระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และภาคีพันธมิตร ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้าง ข้อบังคับ ระเบียบ และแผนการ
ทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการภายใต้โครงการนําร่อง 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลและพัฒนาเพ่ือการขยายผลสู่ขบวนการสหกรณ์ในระยะต่อไป 

1
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เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 1” ในรายการ “วิจัยก้าว
ไกล” ทางสถานีวิทยุกระจาย- เสียงรัฐสภา เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อออกอากาศในวัน
เสาร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 07.30-08.00 น. 

ผลการวิจัยได้กำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ TRP4 ทั้งสิ้น 6
ประเด็นยุทธศาสตร์และนํามาจัดทำเป็นข้อเสนอสำหรับกรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: 
Grassroot Transformation Platform ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการ ๖ แนวทางที่สำคัญ ได้แก่ 

1) การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Changing) ประกอบด้วย การดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ 
การใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการกำหนดวิสัยทัศน์ชุมชน เป้าหมายความสำเร็จในการ 
พัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์และการวาง Roadmap Milestone เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
อย่างเป็นระบบ 

2) การปฏิรูป/ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในชุมชน (Revolution of Community 
Enterprises) เพื่อให้มีบทบาทและขีดความสามารถในการเป็นตัวจักรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชน 
อาทิ สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจฐานสังคม เครื ่องมือที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำแผนธุรกิจ 
(Business Model Canvas) 

3) การพัฒนาระบบนิเวศชุมชน (Community Ecosystem) เพื ่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสนับสนุนการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลชุมชน ระเบียบชุมชน องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ ่นที ่มีโครงสร้างระบบบริหารจัดการที ่เอื ้อต่อการพัฒนาสู ่ว ิสัยทัศน์ชุมชน กลไกการจัดการ
ความสัมพันธ์ในชุมชน ระบบนิเวศการเรียนรู้ชุมชน 

4) การเปิดพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสการตลาดในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม 
การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ได้แก่ ตลาดเกษตรกร ร้านสวัสดิการชุมชน ร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวชุมชน SMEs OTOP โดยควรมีกลไกส่งเสริมให้มีทักษะด้านการประกอบการแบบมืออาชีพ 

5) การพัฒนาแหล่งทุนและสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย กองทุนชุมชน สถาบัน 
การเงินชุมชน สนามเด็กเล่น ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์สุขภาพชุมชน 

6) หน่วยติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างกลไกการจัดเก็บข้อมูล การประเมิน 
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง ตลอดจนการจัดประกาศเกียรติคุณ
เพ่ือสร้างจิตสํานึกรักชุมชน เป็นต้น 
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 เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชาวนา
อย่างยั่งยืน ระยะท่ี 2” ในรายการ “วิจัยก้าวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 

เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อออกอากาศในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 
07.30-08.00 น. 

การพัฒนาเกษตรกรไทยจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้้ประยุกต์ร่วมกันกับแนวคิดทฤษฎี
เชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) มาใช้ในกระบวนการสร้างสมรรถนะแก่เกษตรกร โดยมีจุดมุ่งหมายไปที่การ
สร้างกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปศูนย์์เรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning 
Network) ที่มีกลไกในการสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างทีมโค้ช ผู้เรียน ผ่านสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงจากทฤษฎีสู่การเรียนรู้และชุดความรู้
ที่ได้้จากการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริง 
Project Based Learning) ภายใต้คำแนะนํา
ของโค้ชและผู้้เชี่ยวชาญ โดยเป้าหมายการส่
งเสริมการเร ียนรู ้ เพื ่อสร้างสมรรถนะแก่
เกษตรกรใน 3 มิต ิ 8 องค์ประกอบ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และการเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะแก่เกษตรกรเพื่อให้มีมุมมอง
การแกปัญหาอาชีพอย่างเป็นองค์รวม มีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
อม เพิ่มผลิตภาพการผลิตและมีรายได้้สุทธิ
เพิ่มขึ้น โดยกระบวนการพัฒนาตัวแบบส่งเส
ริมการเรียนรู ้การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ใน
สถาบันเกษตรกร การพัฒนาตัวแบบส่งเสริม
การเรียนรู้ในสถาบันเกษตรกร มุ่งไปที่การสร้างสาระการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงจากทฤษฎีและชุดความรู้จากการ
ปฏิบัติจริงภายใต้บริบทปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกรที่เป็นกรณีศึกษา 
โดยมีการดำเนินการใน 7 ขั้นตอน ดังรูป

ตัวแบบธุรกิจ IBM (Inclusive Business Model) เป็นนวัตกรรมระบบธุรกิจ ที่ช่วยยกระดับการ
ดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรให้ก้าวพ้นข้อจํากัดและจุดอ่อนไปสู่การสร้างโอกาสภายใต้กรอบการดำเนิน
ธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมาที่รู้จักกันในชื่อ “IBM Development Platform” ที่มีขั้นตอนการดำเนินการ ๗ ขั้นตอน 
และครอบคลุมแนวทางเชิงกลยุทธ์ 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการสร้างคุณค่า (Value creation) 
ประกอบด้วย การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ ในสถาบันเกษตรกร ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาส 
การเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเข้ามามีส่วนร่วมในระบบธุรกิจตลอดจนได้รับประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม ในส่วนของแนวทางเชิงกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มประกอบด้วยการนํานวัตกรรมโซ่คุณค่าใน
การวางระบบธุรกิจสู่เป้าหมายร่วมที่จะเพ่ิมอำนาจการต่อรองลดต้นทุน การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
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การเผยแพร่บทความ “แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมการเรียนรู้” ในที่

ประชุมหารือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (ภาคกลาง) และเครือข่าย ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2563   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่บทความเรื่อง “การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์การเกษตรให้เป็น
กลไกในการพ ัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก” ใน
ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ อ นุ
กรรมาธิการด้านการสหกรณ์
ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม า ธ ิ ก า ร
การ เกษตรและสหกรณ์  
ว ุ ฒ ิ ส ภ า  ณ  อ า ค า ร สุ ข
ประพฤติ กทม. เมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2563 

 

 

เผยแพร่ผลงานผ่านเวทีเสวนา “ผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นช่วยยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างไร” ในงาน Power of 
CBR พล ังข ับเคล ื ่อนช ุมชนไทยด ้วย
ผลงานวิจัยท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานการ
วิจ ัยแห่งชาติ เม ื ่อว ันที ่ 25 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษฎิ์ ธนะ
รัชต์  จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคีเครือข่าย 
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การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 

จากการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู ้บร ิหารธ.ก.ส. และทีม
ว ิจ ัยหน ่วยส ่งเสร ิมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐากรากที่
ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 
เม ื ่ อว ันท ี ่  17 มกราคม 
2563 ท า ง ผู้ บ ร ิ ห า ร
ธนาคารเพื ่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) มีความสนใจในกระบวนการวิจัยและชุดความรู้ของงานวิจัยการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ TRP4 
โดยเฉพาะ GROW+Model เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเครื่องที่ช่วยวิเคราะห์ความ
ต้องการของชุมชนได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง รวมทั้ง TRP4 Coaching Platform ที่สามารถนำไป
ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจชุมชนของธ.ก.ส.ให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

โดยธ.ก.ส.ได้นำเครื่องมือ ชุดความรู้และผลงานวิจัยจาก TRP4 ไปประยุกต์ใช้ในโครงการธุรกิจชุมชน
สร้างไทย ความร่วมมือกับคณะวิจัยโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐากรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ 
TRP4 ดังรูป 
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โครงการขับเคลื่อนสหกรณ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Co-ops Move) 
ส ันน ิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย เห็นขอบให้
ดำเนินการโครงการขับเคลื่อน
สหก รณ ์ เ พ ื ่ อ ก า ร พ ั ฒ น า
เศรษฐกิจฐานราก (Co-ops 
Move) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก ทั ้งนี ้การดำเนินการจะ
เป็นไปตามกรอบแนวคิดและ
กระบวนการดำเนินการ “Co-ops Move” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสหกรณ์ ในการพัฒนา
ธุรกิจจะให้ความสำคัญในหลักการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมตลอดจนบริบทปัจจัยสภาพแวดล้อมการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อนำมาซึ่งการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกและชุมชน เพื่อสานต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำและช่วยแก้ปัญหา
ปากท้องของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับมองโอกาสการตลาดในการเชื่อมโยงสู่สากลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนเพ่ือ
สานต่อนโยบายและแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการสหกรณ์และการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของสสท.  
 

คณะอนุกรรมาธิการด้านสหกรณ์ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการสหกรณ์ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เห็น

ความสำคัญของการนำผลงานวิจัย
มาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งแก่
ขบวนการสหกรณ์ จึงได้เรียนเชิญ
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
พร้อมนำเสนอตัวแบบผลงานวิจัย
ที ่ประสบความสำเร็จเพื ่อนำไป
ปรับใช้ในการพัฒนาความเข้มแข็ง
สหกรณ์การเกษตรให้เป็นกลไกใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่  9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ              
ถ.ประชาช่ืน บางซื่อ กทม. โดยได้เสนอบทวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น 
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วิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี
วิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืนเป็นสถาบันเกษตรกรที่ร่วมวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาธุรกิจข้าว

แบบมีส่วนร่วม” ที ่ดำเนินการโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาลัย วิจัย และ
นวัตกรรม (สกสว.) ระหว่างปี 2560-2562 มี
ผลงานนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจข้าวIBM ที่เป็น
ผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนาระบบธุรกิจ
ข้าวอินทรีย์ภายใต้โซ่คุณค่า ที่ให้ความสำคัญ
กับเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการผลิตและส่งมอบข้าวอินทรีย์ ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน IFOAM โดยที่วิสาหกิจ
ช ุมชนฯทำหน ้าท ี ่ เป ็นแกนกลางในการ
วางแผนเจรจาธุรกิจกับบริษัท ซองเดอร์ออร์

แกนิคฟู้ด จำกัด ที่เป็นผู้ซื้อเจ้าประจำที่ให้ราคาสูงกว่าราคาในตลาดทั่วไป  
ปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการ โครงการ 

Blockchain Traceability ข้าวอินทรีย์กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรทุ่งทองยั่งยืนและบริษัท ซองเดอร์ออร์แกนิค 
ฟู้ด จำกัด 

 
 

ประธานวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืน (คุณพี่ปัญญา  ใคร่ครวญ) เห็น
ประโยชน์โครงการที่จะช่วยแก้ปัญหา ยกระดับการทำงานและการ
ตรวจสอบย้อนกลับ โดยกล่าวประโยคประทับใจ "เราต้องเรียนรู้
เพื่อก้าวไปข้างหน้า แม้เป็นสิ่งใหม่ก็ต้องให้ทำเป็นปกติ" 

 
 

ผู้บริหารบริษัทซองเดอร์ (คุณพ่ีฟ้า) “ผู้มีปณิธานมุ่งม่ันเดินตามรอยพอ่หลวง  
รักแผ่นดิน รักเกษตรกร ทำธุรกิจยั่งยืนและเพื่อสังคม ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งใจผลิตสินค้าสขุภาพและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
โดยเห็นประโยชน์ Blockchain ที่จะช่วยตรวจสอบย้อนกลับและยืนยัน 
ไปถึงต้นนำ้ว่าเป็นข้าวอินทรย์ีจริง” 
 

ทั้งนี้ ธกส. (ผอ.ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท) พร้อมร่วมมือและสนับสนุนระบบ Blockchain ช่วย
ตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือส่งเสริมเกษตรอินทรีย์รวมทั้งเกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่ง ธกส. มุ่งเน้นเป็นนโยบาย
สำคัญ รวมถึงเห็นประโยชน์การใช้ข้อมูลจากระบบ Blockchain ที่จะช่วยสนับสนุนการปล่อยสินเช่ือและ
อำนวยความสะดวกทางการเงินสนับสนุน  
ท่ีมา: ดร.ธนภัท แสงอรุณ. 8 พ.ค. 2563 และ https://tracethai.com 
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SHOs System สู่แนวทางการจัดต้ังและดำเนนิงานศนูย์กลางทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
คณะกรรมการดำเนินการชสอ. ชุดที่ 47 พิจารณาแนวทางการพัฒนาชสอ.สู่การเป็นศูนย์กลางทาง

การเงินของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามแนวทาง SHOs System เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 และ
นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  

โดยข้อมูลเชิงสังเคราะห์จากผลการวิจัยโครงการ “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่
เกื้อหนุน การพึ่งพาและร่วมมือกัน (SHOs System)” ดำเนินการโดนสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้การ
สนับสนุนของชสอ. ในปี 2554 ชี้ให้เห็นข้อจำกัดด้านระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจและการเชื่อมโยงธุรกิจในลักษณะ Corporate System ขาดเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วย
ประกันความเสี่ยง และการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงินของขบวนการสหกรณ์ และได้มีข้อเสนอสำหรับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ (SHOs System) 4 ประการดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 6 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของ SHOs System  
ที่มา: รายงานวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน (2555) 
 

ชสอ.ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตระหนักเห็นความจําเป็นสำหรับการ
เตรียมการจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินที่มีจะใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี 
กฎหมาย นโยบาย พฤติกรรมของคนในสังคมภายใต้วิถีชีวิตใหม่) และปัจจัยภายในขบวนการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ (โครงสร้าง ระบบ กลไกการบริหารจัดการความสัมพันธ์ บุคลากร การเงิน การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ฯลฯ) เพื่อยกระดับสู่ระบบการเงินแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนได้รับบริการและผลิตภัณฑ์การเงินทีดีกว่า จึงได้
แต่งตั้ง “คณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาซสอ.เป็นศูนย์กลางทางการเงิน” มีการทบทวนวรรณกรรมและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในเวทีระดมความคิดระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสมาชิก และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ มีข้อมูลสรุปเชิงสังเคราะห์เก่ียวกับศูนย์กลางทางการเงิน (CFF) ดังรายละเอียดในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 กรอบแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ชสอ. 
 

โดยมีแนวทางการดำเนินการให้เกิดการพฒันาไปสู่ CFF ซึ่งแบ่งออกเป็นสองระยะดังน้ี  
ระยะแรก: ดำเนินการภายใต้พรบ.สหกรณ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน 

ขั้นตอนที่1: กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินงาน
ภายใต้การพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ 

1. ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technically Feasibility)  
2. ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติ (Operational Feasibility) 
3. ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน (Economic Feasibility) 

ขั้นตอนที่ 2: การเปิดสนามทดลองในลักษณะโครงการนำร่องร่วมกับสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อทำงานเชิงรุกร่วมกับ Strategic partners และหน่วยงานรัฐเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม การกำหนด 
ข้อบังคับ กลไกการบริหารจัดการตาม
วัตถุประสงค์ นำไปสู่ข้อเสนอการปรับ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุน
ที่เหมาะสม 

ระยะทีส่อง: ประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 3: 
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ระบบสนับสนุน เพ่ือออกแบบระบบCFF ทีเ่หมาะสมภายใต้การบูรณาการขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

ขั้นตอนที่ 4: การยกระดับการดำเนินงาน CFF เต็มรูปแบบ  

แนวทางการดำเนินการเพ่ือให้เกิดพัฒนาการไปสู่ CFF ที่คาดหวัง
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 กองทุนผู้ใช้แรงงานนำระบบนิเวศการเรยีนรู้ไปกำหนดแผนที่ยทุธศาสตร ์
กองทุนเพื่อผู ้ใช้แรงงานนำระบบนิเวศ

การเรียนรู้ไปกำหนดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์กองทุน
เพื่อผู ้ใช้แรงงาน ปี 2562-2566 เพื ่อจุดประกาย
ความคิดในความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการยกระดับการขับเคล ื ่อนการดำเนินงาน
กองทุนฯ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเป็นการเปิด
พื ้นที ่เรียนรู ้ร ่วมกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
กระบวนกรแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้
กำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์การเงินแก่ผู้ใช้แรงงานสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก โดยมีแนวทางดังน้ี  

1) ดำเนินการ Pilot Programs ร่วมกับสอ.หน่วยงานภาคีในการดำเนินการผ่านกระบวนการหรือ
ช่องทางพิเศษให้เงินกู้แก่กลุ่มเป้าหมาย  

2) ออกแบบกระบวนการให้บริการร่วมกับสอ.เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
แก่ผู้ใช้แรงงาน  

3) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือพัฒนากลไกสำหรับโครงการการให้บริการเงินกู้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เครื่องมือการวางแผนสร้างวินัยการออม การใช้จ่ายเงินเพื่อสุขภาวะการเงินที่ดี ให้
ความรู้ด้านการเงินและการสร้างแรงจูงในการแก้ปัญหาหน้ีสิน เป็นต้น  

4) ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและสถานประกอบการที่มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีสำหรับการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
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คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ นำ
แนวค ิดระบบนิเวศการเร ียนร ู ้ ไปใช ้ในการ
ออกแบบหลักสูตรเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์ ซึ ่งแนวทางการพัฒนาบุคลากร ต้อง
มองในมิติของความเป็นขบวนการสหกรณ์ ไม่
แยกส่วน และมีร ูปแบบ วิธ ีการที ่ เหมาะสม 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรมนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม นำคุณค่าสู่
สมาชิก เมื ่อวันที ่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 
นำเสนอตัวแบบนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปใช้เป็นตัวแบบในการพัฒนาหลักสูตร และใช้

เป็นกรณีศึกษาในการอบรมการพัฒนาบุคลาการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และวันที่ 2 กันยายน 
2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
เผยแพร่ชุดความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิต
พืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ เพื่อการ
เตร ียมการสู่การเป ็น Smart Farmers ผ่านระบบ
ออนไลน์  
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ส่ือส่ิงพิมพเ์ผยแพร่ 

ในรอบปี พ.ศ. 2563 สถาบันฯได้มีการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์คู่มือการเรียนรู้และวีดีทัศน์จำนวน 16
รายการ ดังน้ี 
 

1. คู่มือ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ 
 

 

คู่มือ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ” เป็น
คู่มือที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้
ไปสู่การเป็นผู้ชำนาญการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออทรัพย์ เนื้อหา
หลักสูตรประกอบไปด้วยชุดความรู ้ทั ้งด้านการพัฒนาความคิดเชิง
บูรณาการ การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ที่จะได้รับจากวิทยากร 
ได้แก่ บริบทการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างคุณค่าแก่
สมาชิกอย่างยั่งยืน  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ จริยธรรมของ    
ผู้ตรวจสอบกิจการ ความรู้พื ้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผู ้ตรวจสอบ
กิจการต้องรู้ กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบ
กิจการ เทคนิคการตรวจสอบการเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบ
ด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน 
และการจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 

2. คู่มือ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ 
 
 

คู่มือ “การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” เป็นคู่มือใช้ในการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างมืออาชีพแก่คณะกรรมการดำเนินการและผู้เกี่ยวข้องของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ
แนวคิดเชิงหลักการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความรู้-ทักษะที่พร้อม
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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3. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 

 

 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดทำรายงานประกัน

คุณภาพในช่วงเวลาการดำเนินงานของสถาบันฯในรอบปีการศึกษา 
2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)  ดำเนินการประเมิน
คุณภาพผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดำเนินการ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ องค์ประกอบที ่ 4 การเงินและงบประมาณ  และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ เพ่ือสะท้อนการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานที่ได้มุ่งมั่นดำเนินงานในการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อการ
นำชุดความรู้จากการวิจัยไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
ตลอดจนการสร ้างเคร ือข ่ายทางว ิชาการเพื ่อสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่จะนำองค์ความรู้จาก
การวิจัยสู่การช้ีนำสังคมและการพัฒนาประเทศ  

 

 
 

4. รายงานประจำปี 2562 
 

รายงานประจำปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เล่มนี้ จัดทำขึ้น
เพื่อสรุปเรื่องราวสำคัญที่ชี้ให้เห็นผลการดำเนินงานในภารกิจต่างๆ 
ของสถาบันฯในรอบปี พ.ศ. 2562 ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
เป็นผลงานของทีมงานและภาคีเครือข่ายของสถาบันฯ ที่มาร่วมมือ 
กันสร้างสรรค์คุณค่าสหกรณ์ในการยกระดับการทำงานของ
สหกรณ์/องค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งการได้มีโอกาสนำชุดความรู้และนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่
เป็นผลงานวิจัยไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
 



 

 41 

5. เผยแพร่คลิบวีดีโอผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์      7 รายการ ได้แก่ 
 

 

1) กิจกรรมส่งเสริม TRP4: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนา
ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี 

 

2) กิจกรรมส่งเสริม TRP4: วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 
อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุร ี

 

3) กิจกรรมส่งเสริม TRP4: ชุมชนบ้านน้ำเช่ียว           
อ.แหลมงอบ จ.ตราด 

 

 

4) กิจกรรมส่งเสริม TRP4: เครือข่ายผักและผลไม้
ปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม 

 

5) กิจกรรมส่งเสริม TRP4: วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผกั
หมุนเวียนบ้านห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี

 

  



 
 

 42 

6) กิจกรรมส่งเสริม TRP4: วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย อ.พนมทวน             
จ.กาญจนบุร ี

 

7) กิจกรรมส่งเสริม TRP4: ชุดโครงการการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากฯภาคเหนือ 

 
 

6. เผยแพร่รายการชวนคิดชวนคุย      5 รายการ ได้แก่ 
 

เผยแพร่สื่อวีดีทัศน์และคลิปวีดีโอผ่านรายการชวนคิดชวนคุยใน www.cai.ku.ac.th และเผยแพร่ใน
ช่อง Youtube.com จำนวน 5 รายการ ดังน้ี 

 

1) กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก  

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=AfKozYc2Fno 

  

  

2) การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาค
การเกษตร ใหเ้ป็นกลไกในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก  
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=AfKozYc2Fno&feature=emb_logo
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3) การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมEP.2
เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=YjlTQa3Wab0&feature=emb_logo 

  

  
4) การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมEP.1
เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=LwPX-No4bd4&feature=emb_logo

  
  
5) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม 
เผยแพร่เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=A7H-5SCL2dQ&feature=emb_logo

  

  

6) แนวทางการยกระดับสู่ศูนย์กลางทางการเงิน 
(Central Financial Facility: CFF) 
เผยแพร่เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=7UxwwtlQBwU&feature=emb_logo 
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7. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อวิทยุรัฐสภา      3 รายการ ได้แก่ 

 
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ุ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรม ภายใต้ 
TRP4 ระยะที่ 1 เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชาวนาอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2563 
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ส่ือส่ิงพิมพเ์ผยแพร่ออนไลน์ 
ในรอบปี พ.ศ. 2563 สถาบันฯได้มีการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เป็นคลังความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

บทความ หนังสือ รายงานวิจัย คู่มือ Pocket สื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านรายการทีวี 
หนังสือพิมพ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 685 รายการ ดังน้ี  
(http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=375) 

 

e-Books จำนวน 29 รายการ 
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e-Reports จำนวน 102 รายการ 
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e-Manuals จำนวน 24 รายการ 
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วีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์และรายการชวนคิดชวนคุย จำนวน 120 รายการ 
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บทความออนไลน์ จำนวน 410 รายการ 
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ตารางกิจกรรมสถาบันในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดำเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 161

กิจกรรม ดังรายละเอียด 
 
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จำนวน

ผู้เข้าร่วม
สถานท่ี 

1 5 ต.ค. 2562 ผู ้อำนวยการได้ร ับเช ิญจากสันนิบาต
สหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเรื ่อง “การทำ
ความเข้าใจและการขับเคลื่อนแผนงาน
ประจำปี 2563” 

80 ณ เดอะ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา

2 8 ต.ค. 2562 ผู ้อำนวยการได้ร ับเช ิญจากสันนิบาต
สหกรณ์ร่วมถกปัญหาระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที ่มีผลกระทบกับสหกรณ์ 
ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์

25 ณ ตึกสมาคมฌาปนกิจ ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ.นนทบุรี 

3 9 ต.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
และความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุดท่ี 
47 ครั้งท่ี 4  

12 ณ ห้องประชุม 302  ชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทร ั พย ์ แห ่ งประ เทศ ไทย  จำกั ด  
จ.นนทบุรี

4 12-19 ต.ค. 
2562 

ผู ้อำนวยการเดินทางไปศึกษาดูงาน ท่ี
ประเทศสาธารณเช็ก (Czech Republic) 
ตามคำเชิญของ สอ.กฟผ.

16 ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณเช็ก  และ
ประเทศฮังการี 

5 16 ต.ค.
2562 

ประช ุมบ ุคลากรสายสนับสนุน คณะ
เศรษฐศาสตร์ 

90 อาคารปฏ ิบ ัต ิการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 17 ต.ค. 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะเศรษฐศาสตร์ 

10 อาคารปฏ ิบ ัต ิการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 24 ต.ค. 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ
ผู้ใช้แรงงาน  

16 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั้น 8   ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ

8 29 ต.ค. 
2562 

นำเสนอ(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ IBM 34 ณ ห้องนนทรี 2 ชั ้น 4 อาคารเคยูโฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 29 ต.ค. 
2562 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 
ครั้งที่ 10/2562 สหกรณ์ออมการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

28 ณ ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั ้น 3 สหกรณ์
ออมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จ.นนทบุรี

10 30 ต.ค.
2562 

ประชุมคณะกรรมการวางแผน  พัฒนา
และติดตามผล ชสอ. 

11 ณ ห้องประชุม 302  ชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทร ั พย ์ แห ่ งประ เทศ ไทย  จำกั ด  
จ.นนทบุรี
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

สถานท่ี 

11 31 ต.ค. 
2562 

ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 
ท่ีขบวนการสหกรณ์ร่วมจัดกิจกรรม 

3,000 ณ ห้องประชุมใหญ่ TOT  
ส ำ น ั ก ง า น ใ ห ญ ่  ถ น น แ จ ้ ง ว ั ฒ น ะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

12 1 พ.ย.2562 ประช ุมประจำเด ือนสถาบ ันฯ คร ั ้ง ท่ี 
10/2562 

5 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13 8 พ.ย. 2562 ผู ้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ (คพช.) ครั้งท่ี 5 

48 ณ ห้องปนะชุม 226 ชั้น 2                       
กรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

14 9 พ.ย. 2562 ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมงานฉลอง
ครบรอบ 9 ปี “ตลาดสุขใจ”  

47 ณ ตลาดสุขใจ  สวนสามพราน จ.นครปฐม

15 9 พ.ย. 2562 ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมงานแถลง
ข่าวกิจกิจกรรม งานสังคมสุขใจครั้งท่ี 6

47 ณ ตลาดสุขใจ  สวนสามพราน  จ.นครปฐม 

16 12 พ.ย.
2562 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
และความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์     ชุด
ท่ี 47 ครั้งท่ี 5 

12 ณ ห้องประชุม 302  ชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 

17 16-17 พ.ย. 
2562 

ผู ้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง “รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 
(6 เด ือนแรก) แนวทางดำเน ินงานปี 
2562(6 เดือนหลัง)และทบทวนแผนกล
ยุทธ์ ปี 2563” ตามคำเชิญของสหกรณ์
ออมทร ัพย ์การไฟฟ ้าฝ ่ ายผล ิ ตแ ห่ง
ประเทศไทย จำกัด 

131 ณ โรงแรมเอกไพริน ริเวอร์แคว อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 

18 19 พ.ย. 
2562 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื ่อผู ้ใช้
แรงงาน ครั้งท่ี 11/2562 

18 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั ้น 8 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ

19 20 พ.ย. 
2562 

ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุดท่ี 25 ครั้งท่ี 2/2563

24 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี

20 25 พ.ย. 
2562 

ประชุมร่วมกับทีมที่ปรึกษา EdPEx. มก. 
ครั้งท่ี 3 

18 ณ ห้อง EC 5315  
อาคารปฏ ิบ ัต ิการคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

21 26 พ.ย.
2562 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 
ครั้งที่ 13/2562 สหกรณ์ออมการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

27 ณ ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3 
สหกรณ ์ออมการไฟฟ ้าฝ ่ ายผล ิตแ ห่ง
ประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี 

22 27 พ.ย. 
2562 

การประชุมประจำเดือนสถาบันฯ  
ครั้งท่ี 11/2562 

5 ห้อง 214 ชั ้น 2 อาคารวิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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23 28 พ.ย. – 3 
ธ.ค. 2562 

ผู ้อำนวยการสถาบันฯ เดินทางศึกษาดู
งานด้านสหกรณ์และธนาคาร  ตามคำ
เชิญของสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

41 ณ ประเทศรัสเซีย 

24 9 ธ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
และความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุดท่ี 
47 ครั้งท่ี 6  

12 ณ ห้องประชุม 302  ชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทร ั พย ์ แห ่ งประ เทศ ไทย  จำกั ด 
จ.นนทบุรี 

25 11 ต.ค. 
2562 

ประชุมหารือกับผศ.ดร. สุขสวาสดิ์ ดวง
ศรีไสย์ เกี่ยวกับดำเนินโครงการวิจัย  

4 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

26 13 ธ.ค. 
2562 

ผู ้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีเปิด 
“งานสังคมสุขใจ ครั้งท่ี 6”  

500 ณ  ต ล า ด ส ุ ข ใ จ   ส ว น ส า ม พ ร า น  
จ.นครปฐม 

27 16 ธ.ค.2562  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 
ครั้งที่ 14/2562 สหกรณ์ออมการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

25 ณ ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3 
สหกรณ ์ออมการไฟฟ ้าฝ ่ ายผล ิตแ ห่ง
ประเทศไทย จ.นนทบุรี 

28 18 ธ.ค. 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

8 ณ ห้อง 5706  อาคารปฏิบัติการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

29 18 ธ.ค. 
2562 

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้( KM ) หลักสูตร “การ
ใช้งานระบบอิเลกทรอนิกส์ มก. และ
หลักสูตร “การพลิกโฉมนักว ิเคราะห์
นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่”

19 ณ ห้อง 5628  อาคารปฏิบัติการ              
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

30 19 ธ.ค.2562 ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุดท่ี 25 ครั้งท่ี 4/2563

36 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี

31 20 ธ.ค. 
2562 

ประชุมคณะกรรมประจำสถาบันฯ ครั้งท่ี 
1/2562 

10 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

32 21 ธ.ค. 
2562 

ผู ้อำนวยการสถาบันฯ ได้ร ับเชิญจาก
สันนิบาตสหกรณ์ไทย ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธ ีเป ิดและเข้าร ่วมสังเกตการณ์การ
ประช ุมใหญ ่สาม ัญ  ประจำป ี  2562  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

1,181 ณ ห้องประชุม วายุพักตร์ 5-7 โรงแรรม
เซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

33 23 ธ.ค. 
2562 

ผู ้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญ จาก 
สกสว. เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในการประชุม
นำเสนอรายงานความก ้าวหน ้าการ

30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม 
ทาวเวอร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)  
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ดำเนินงานของโครงการวิจัย“นวัตกรรม
การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรสมัยใหม่”

34 23 ธ.ค. 
2562 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื ่อผู ้ใช้
แรงงาน ครั้งท่ี 12/2562  

16 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั้น 8   ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ

35 24 ธ.ค. 
2562 

ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและเลี้ยง
ขอบคุณเนื่องในโอกาสวันปีใหม่             
อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์                       
อ.สุรจิตต์ แก้วชิงดวง 

3 ห้อง 214 ชั ้น 2 อาคารวิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

36 25 ธ.ค. 
2562 

งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร คณะ
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

100 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 1                     
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

37 26 ธ.ค. 2562 งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6,851 ณ สนามลักบี้ฟุตบอล  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

38 27 ธ.ค. 2562 ผู ้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญ จาก 
สกสว. เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
หารือแนวทางการพัฒนาการวิจ ัยเชิง
ระบบประเด็นระบบเศรษฐกิจฐานราก 

18 ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม 
ทาวเวอร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)   

39 3 ม.ค. 2563 อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา หัวหน้า
โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกร
ชาวนาด้วยระบบพ่ีเลี้ยงของหน่วยบริการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม: กลุ่มเกษตรกร
ท่ีผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (TRP2) นักวิจัย 
(อ.ง่ายงาม ประจวบวัน และอ.ปนัดดา) 
เข้าพบท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (รศ.จุฑา
ทิพย์ ภัทราวาท และคุณดาเรศร์ กิตติโย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือขอคำแนะนำและแนว
ทางการดำเนินการโครงการวิจัยในระยะ
ต่อไป  

5 ณ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

40 7 ม.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการวางแผนเรื่อง การ
เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ 
ชสอ. (CFF) 

38 ณ ชั ้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี 
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41 9 ม.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
และความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุดท่ี 
47 ครั้งท่ี 7  

12 ณ ห้องประชุม 302  ชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทร ั พย ์ แห ่ งประ เทศ ไทย  จำกั ด  
จ.นนทบุรี

42 14-15 ม.ค. 
2563 

สัมมนาและประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน ครั้งท่ี 1/2563

48 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 

43 15 ม.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้ใช้
แรงงาน ครั้งท่ี 1/2563  

30 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั้น 8  ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ

44 17  ม.ค. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการพิเศษจังหวัดอุทัยธานี
และประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้อำนวยการได้
นำเสนอโครงการขับเคลื่อนสหกรณ์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในท่ีประชุม  

9 ณ สันน ิบาตสหกรณ์แห ่งประเทศไทย  
จ.นนทบุรี 

45 20 ม.ค.2563 ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการวิจัยTRP4ระยะ 2 24 ณ จ.สมุทรสงคราม 
46 22 ม.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย ชุดท่ี 25 ครั้งท่ี 5/2563
34 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี
47 24 ม.ค. 2563 ผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์วิทยุ มก.ทาง

โทรศัพท์ 
N/A ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย และพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
48 28-29 ม.ค. 

2563 
ผู้อำนวยการลงพ้ืนท่ีวิจัย TRP4 ภาคใต้ 
ทีมวิจัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
เครื่องมือ/นวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รับฟังสถานการณ์ ปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมายงานวิจัยยางพาราในพ้ืนท่ี 
อ.ท่าแพ จ.สตูล  และกลุ่มเป้าหมาย
งานวิจัยปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ี อ.มะนัง       
จ.สตูล พร้อมท้ังประชุมแลกเปลี่ยน
มุมมองร่วมกับทีมวิจัยพ้ืนท่ี  

62 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

49 29 ม.ค. 
2563 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง
และมอบหมายงานของทุกระบบงาน  

14 ห้อง 5315 ชั้น 3  
อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 30 ม.ค. 2563 ประชุมหารือ Training needs analysis 16 ณ ห้อง 302 ชั ้น 3 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี 

51 5 ก.พ. 2563 รองผ ู ้อำนวยการสถาบ ันฯ  เข ้าร ่วม 
Workshop ระบบการบริหารจัดการ

19 ณ ห้อง 5504 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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52 7 ก.พ. 2563 ประช ุมประจำเด ือนสถาบ ันฯ คร ั ้ง ท่ี 
1/2563 

5 ห้อง 214 ชั ้น 2 อาคารวิจัย และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

53 11 ก.พ. 2563 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ชสอ. 12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำกัด จ.นนทบุรี 

54 11 ก.พ. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 
ครั ้งที ่ 3/2563 สหกรณ์ออมการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

27 ณ ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3
สหกรณ ์ออมการไฟฟ ้าฝ ่ ายผล ิตแ ห่ง
ประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี 

55 12 ก.พ.2563 ผู้อำนวยการได้รับเชิญในฐานะที่ปรึกษา
เ ข ้ า ร ่ ว ม  Learning Ecosystem & 
Design Value Chain & Business 
Model Canvas โครงการต ้นแบบการ
พัฒนาเกษตรกรชาวนาด้วยระบบพี่เลี้ยง
ขอ งหน ่ ว ยบร ิ ก า ร เทค โน โลย ี แ ล ะ
นวัตกรรม : กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัด
สุรินทร์ และผู้อำนวยการสถาบันฯเชิญ
ทีมวิจัย คุณสายสุดา ศรีอุไร คุณกนกพร 
วีสันเทียะ เข้าร่วมกิจกรรม

13 ณ  ศ ู นย ์ ก า ร เ ร ี ยนร ู ้ น ว ั ตกรรมน ิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

56 14 ก.พ.2563 รองผู้อำนวนการเข้าร่วมประชุม บริหาร
ความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ 

19 ณ ห้อง EC 5315 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ   
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

57 14 ก.พ.2563 ประชุมใหญ่ สอ.กฟผ.   150 สหกรณ ์ออมการไฟฟ ้าฝ ่ ายผล ิตแ ห่ง
ประเทศไทย 

58 15 ก.พ. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชสอ.   21 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด จ.นนทบุรี 

59 18 ก.พ. 2563 ประช ุมเช ิงปฏิบ ัต ิการโครงการ CFF 
(ศ ูนย ์กลางทางการเง ินสหกรณ์ออม
ทรัพย์) ชสอ.   

30 ช ั ้น  6 ช ุมน ุมสหกรณ ์ออมทร ัพย ์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี 

60 19 ก.พ. 2563 Workshop ระบบการว ิ จ ั ย /บร ิ ก าร
วิชาการ 

16 EC 5504 อ า ค า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  คณ ะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

61 19 ก.พ.2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื ่อผู ้ใช้
แรงงาน ครั้งท่ี 12/2562 

19 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั้น 8 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม.

62 20-21 ก.พ.
2563 

ผู ้อำนวยการสถาบ ันฯ เป ็นว ิทยากร
โครงการหลักสูตรอบรมคณะกรรมการ

42 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท  จ.นครนายก 
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
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ดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง 
จำกัด 

63 22-23 ก.พ. 
2563 

ทีมกลไกกลาง โครงการ TRP4 ลงพื้นท่ี
วิจัย ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

51 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

64 25 ก.พ. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญจากกรม
สว ัสด ิการและคุ ้มครองแรงงาน เป็น
ว ิทยากรบรรยาย  เร ื ่ องท ิศทางการ
บริหารงานกองทุนเพื ่อผู ้ใช้แรงงานกับ
การเสริมสร้างวินัยการเงินและการออม
ของผู้ใช้แรงงาน 

50 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์  
ถนนรัชดา กรุงเทพฯ 

65 26 ก.พ. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันฯ  ร่วมกิจกรรมงาน
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

130 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

66 27 ก.พ. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วม
การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือนำเสนอบทบาท
การเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเงิน
และสร้างวินัยการออม 

50 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์  
ถนนรัชดา กรุงเทพฯ 

67 28 ก.พ. 2563 ลงพ้ืนท่ีติดตามงานวิจัย โครงการ TRP 4 30 ณ โรงเรียนชาวนา ต.หนองสาหร่าย อ.
พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

68 28 ก.พ. 2563 วิทยุรัฐสภาขอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการทาง
โทรศัพท์ 

N/A ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารวิจัย และพัฒนา 

69 1-2 มี.ค. 2563 ผู ้อำนวยการสถาบันฯได้ รับเชิญจาก 
สกสว. ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเวที
จัดแผนยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี  

50 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ  

70 3 มี.ค.2563 ประช ุมเช ิงปฏิบ ัต ิการโครงการ CFF 
(ศ ูนย ์กลางทางการเง ินสหกรณ์ออม
ทรัพย์) ชสอ.   

30 ห้อง 302 ชั้น 2  ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด                   
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

71 4  มี.ค. 2563 ผู ้อำนวยการได้รับเชิญจาก สก.สวเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

50 ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

72 5 มี.ค. 2563 ประช ุมประจำเด ือนสถาบ ันฯ คร ั ้ง ท่ี 
2/2563 

5 ห้อง 214 ชั้น 2  อาคารวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

73 9 มี.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ชสอ.         19 ห้อง 302 ชั้น 2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย           
จ. นนทบุรี 
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

สถานท่ี 

74 10 ม.ค.2563   ทีมวิจัยเข้าพบผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร          
ในฐานะท่ีปรึกษาโครงการวิจัยTRP4 
ระยะท่ี 2   

10 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สำนักงานใหญ่  เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

75 12 มี.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลสหกรณ์ 
ครั้งท่ี 1/2563 

35 ณ ห้อง 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

76 16-21  มี.ค. 
2563 

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ-
สหกรณ์ รุ่นท่ี 21   

36 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2  
อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

77 20 มี.ค. 2563 ประชุมคณะกรมการดำเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุดท่ี 25 ครั้งท่ี 
7/2563 

32 ณ ห้องประชุมรัชนี 6  อาคารศูนย์ประชุม
ร ัชน ีแจ ่มจร ัส  ส ันน ิบาตสหกรณ ์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด เขตดุสิต กรุงเทพฯ

78 30 มี.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ
ผู้ใช้แรงงาน ครั้งท่ี 3/2563 

12 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั ้น 8 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ

79 22 เม.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุดท่ี 25 ครั้งท่ี 8/2563 
ผ่านระบบออนไลน์ 

15 ห้อง 204 ชั ้น 2 อาคารวิจัย และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

80 22 เม.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันฯได้รับเชิญจาก
สกสว.ให้เข้าร่วมประชุมหารือแนว
ทางการพัฒนาหลังการผ่อนปรนปลดล็อค
การล็อคดาวน์ ผ่านระบบออนไลน์

12 ห้อง 204 ชั ้น 2 อาคารวิจัย และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

81 23 เม.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันฯในฐานะที่ปรึกษา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้า
ร ่ วมประช ุมก ับท ี ่ปร ึกษา  ประธาน
กรรมการและท ีมงานสสท .  เพ ื ่อวาง
แผนการรวบรวมข้อมูล “ผลกระทบการ
ดำเนินงานสหกรณ์จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 และแผนงาน
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา
สหกรณ์ของสสท.จากประสบการณ์วิจัย
ของสวสก.”  

9 ณ ส ันน ิบาตสหกรณ์แห ่งประเทศไทย  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ  

82 25 เม.ย 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชสอ. 
ครั้งท่ี 17 ผ่านช่องทางออนไลน์

17 ห้อง 204 ชั ้น 2 อาคารวิจัย และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

83 27 เม.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื ่อผู ้ใช้
แรงงานครั้งท่ี  4/ 2563 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

9 ห้อง 204 ชั ้น 2 อาคารวิจัย และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
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84 28 เม.ย. 2563 ประช ุมประจำเด ือนสถาบ ันฯ คร ั ้ง ท่ี  
5/2563 

5 ห้อง 214 ชั ้น 2 อาคารวิจัย และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

85 28 เม.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 
ครั ้งที ่ 4/2563 สหกรณ์ออมการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

25 ณ ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3
สหกรณ ์ออมการไฟฟ ้าฝ ่ ายผล ิตแ ห่ง
ประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

86 29 เม.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันฯในฐานะที่ปรึกษา
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูล
สำหรับการประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่าง
กฎกระทรวง ณ สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และประชุมหารือสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในสถานประกอบการ

10 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
 

87 30 เม.ย. 2563 ผู ้อำนวยการสถาบันฯได้ร ับเช ิญจาก
สำนักงานคณะกรรมการกฎษ-ฎีกาเข้า
ร่ วมประช ุมเพ ื ่ อตรวจพ ิจารณาร ่าง
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซ่ึง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ  
 

16 ณ ห้อง ประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา              
แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 

88 1 พ.ค. 2563 ผู ้อำนวยการสถาบันฯได้ร ับเช ิญจาก
สกสว . เข ้าร ่วมประชุมออนไลน์ผ ่าน
โปรแกรมZOOM  เป็นตัวแทนนำเสนอ
แนวคิดในการจัดทำหน่วยประสานการ
วิจัยและนวัตกรรม  

N/A ห้อง 204 ชั ้น 2 อาคารวิจัย และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

89 1 พ.ค. 2563 เจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเข ้าพบผ ู ้อำนวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์เพื ่อขอคำปรึกษา
เกี ่ยวกับแนวทางการจัดอบรมทางด้าน
อาชีพให้กับเครือข่ายสมาชิก 

4 ณ ห้อง214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

90 8 พ.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติ
การ รอบเด ือนเมษายน 2563 คณะ
เศรษฐศาสตร์  (กรอกข้อมูลผ่าน Google 
Drive) 

N/A ห้อง 205 ชั ้น 2 อาคารวิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ผู้เข้าร่วม
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91 15 พ.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการวิชาการสหกรณ์ 
สถาบ ันพ ิทยาลงกรณ์ เพ ื ่อพ ิจารณา
กลั่นกรองทางด้านวิชาการสหกรณ์เพ่ือ
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
ฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ 
 

15 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6  อาคารศูนย์
ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

92 16 พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ในฐานะท ี ่ ป ร ึ กษา เข ้ า ร ่ วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งท่ี 
18 ผ่านระบบออนไลน์

30 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

93 19 พ.ค. 2563  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าทีมวิจัย
กลไกกลาง ทีมกลไกพื ้นที ่ และทีมวิจัย
ภาคกลาง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ใน
ประเด็น “วิสัยทัศน์การพัฒนา TRP4, ชุด
ความรู้ & นวัตกรรมที ่นำมาใช ้ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา และแผนงานความ
ร่วมมือระหว่างทีมกลไกกลางและทีม
ว ิจ ัย”และหนุนเสร ิมช ุดความร ู ้ เร ื ่อง 
“Learning Ecosystem & Design และ 
Value Chain & Business Model 
Canvas” ผ่านระบบออนไลน์

13 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

94 19 พ.ค. 2563 ประชุมวิชาการ ชสอ.  (ไม่มีข้อมูลในเว็บ
สถาบันฯ) 

 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

95 21 พ.ค. 2563 ป ร ะ ช ุ ม เ พ ื ่ อ ต ร ว จ พ ิ จ า รณ า ร ่ า ง
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซ่ึง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

30 ณ ห้อง ประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 
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96 22 พ.ค. 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยเข้า
ร่วมประชุม “กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก (TRP4)” พร้อมนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ระหว่างกันของกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
งานในระยะต่อไปผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom)  

32 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

97 25 พ.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื ่อผู ้ใช้
แ ร ง ง านคร ั ้ งท ี ่   5 /2563  ผ ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

12 ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

98 25 พ.ค. 2563  ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุดท่ี 25 ครั้งท่ี 9/2563 

12 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6  อาคารศูนย์
ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ

99 26 พ.ค. 2563 ผู้บริหารบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด 
แ ล ะ คณ ะ ร ่ ว ม ป ร ะ ช ุ ม ห า ร ื อ กั บ
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินว่างเปล่าย่านอ่อนนุช
และศรีนครินทร์ ให้เกิดคุณค่าแก่สังคม 

7 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

100 26 พ.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 
ครั ้งที ่ 5/2563 สหกรณ์ออมการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

26 ณ ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3
สหกรณ ์ออมการไฟฟ ้าฝ ่ ายผล ิตแ ห่ง
ประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี 

101 29 พ.ค. 2563 ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ  5/2563 5 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

102 1 มิ.ย. 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมงานร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัยพ้ืนท่ี
จังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง “ชุดความรู้ & 
นวัตกรรมท่ีนำมาใช้ในการขับเคล่ือนการ
พัฒนา” และร่วมออกแบบการพัฒนา
งานวิจัยด้วย Value Chain และ 
Business Model Canvas 

7 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

103 4 มิ.ย. 2563 ประชุมตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ .ศ .  2542 ซ่ึ ง แ ก ้ ไ ข เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม โ ด ย

35 ณ ห้อง ประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 3  เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม

104 8 มิ.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติ
การ รอบเดือนพฤษภาคม 2563 คณะ
เศรษฐศาสตร์  (กรอกข้อมูลผ่าน Google 
Drive) 

N/A ห้อง 205 ชั ้น 2 อาคารวิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

105 9 มิ.ย.2563 ประชุมคณะกรรมการวางแผนฯ ครั ้งท่ี 
17 เรื ่อง การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ของสหกรณ์ ชสอ. (CFF)  เพื ่อที ่จะนำ
ข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ของ ชสอ. 
ในวาระแจ้งเพ่ือทราบ 

32 ณ ชั ้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
 

106 11 มิ.ย. 2563 ประชุมตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ .ศ .  2542 ซ ึ ่ ง แก ้ ไ ข เพ ิ ่ ม เ ต ิ ม โ ด ย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 4  เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม

30 ณ ห้อง ประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 

107 12 มิ.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
เผยแพร่ชุดความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้กับนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม
ศักด์ิ เพ่ือการเตรียมการสู่การเป็น Smart 
Farmers ผ่านระบบออนไลน์

17 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

108 13 มิ.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ในฐานะท่ีปรึกษาเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด          
ครั้งท่ี 19 

32 ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 

109 15 มิ.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคลล 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

13 ณ ห้อง 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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110 20 มิ.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ในฐานะท่ีปรึกษาเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด          
ครั้งท่ี 19 
 

26 ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 

111 23 มิ.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุดท่ี 25                    
ครั้งท่ี 10/2563 

24 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6  อาคารศูนย์
ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด เขตดุสิต กรุงเทพฯ

112 25 มิ.ย. 2563 ประชุมตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 5   

23 ณ ห้อง ประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 

113 26 มิ.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ได ้ร ับเช ิญเป ็นคณะกรรมการสอมบ
สัมภาษณ์บุคลากร เพื ่อเข้าสู ่ ตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ  

6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

114 29 มิ.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์
แห่งช่าติ ครั้งท่ี 1/2563

56 ณ ห้องประชุม134-135 ชั้น 3 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

115 30 มิ.ย. 2563 ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ  6/2563 5 ห้อง 214 ชั ้น 2 อาคารวิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

116 30 มิ.ย.2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 
ครั้งที ่ 6/2563 สหกรณ์-ออมการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

27 ณ ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3 
สหกรณ ์ออมการไฟฟ ้าฝ ่ ายผล ิตแ ห่ง
ประเทศไทย จำกัด  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี

117 2 ก.ค. 2563  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเข้า
พบ

4 ห้อง 214 ชั ้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

118 9 ก.ค. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ประชุมร่วมกับคณะทำงานพิจารณากรอบ
แนวทางพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 

25 ณ ห้องประชุม ฝ. 101 อาคารฝึกอบรม
ส่วนกลาง สำนำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

119 13 ก.ค. 2563  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด (ชสอ.) ขอหารือ โครงสร้าง
หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินงาน

4 ณ  ห ้อง  214 อาคารว ิจ ั ยและพ ัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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120 14 ก.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการว ิชาการชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 
จำกัด (ชสอ.) ชุดท่ี 47 ครั้งท่ี 11 

18 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

121 17 ก.ค. 2563 ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2564-2568) 

14 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6  อาคารศูนย์
ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด เขตดุสิต กรุงเทพฯ

122 21 ก.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื ่อผู ้ใช้
แรงงานครั้งท่ี  7/2563  

15 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั ้น 8 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ

123 21 ก.ค. 2563 เข้าร ่วมโครงการฝึกอบรม “พนักงาน
มหาวิทยาลัยกับความก้าวหน้าในอาชีพ”

4 ถ่ายทอดสัญญาณผ่าน nontri live 

124 22 ก.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุดท่ี 25                    
ครั้งท่ี 11/2563 

25 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6  อาคารศูนย์
ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด เขตดุสิต กรุงเทพฯ

125 23 ก.ค. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์
ไทย เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

N/A ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 
 

126 23 ก.ค. 2563 ผู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ บันทึกเทปการจ ัดการ
ความรู้(KM) โครงการอบรมผู้ตรวจสอบ
ก ิ จก า รสหกรณ ์ ออมทร ั พ ย์  อย ่ า ง
ผู้ชำนาญการ รุ่นท่ี 21 

3 ห้อง 214 ชั ้น 2 อาคารวิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

127 24 ก.ค. 2563 ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกับทีม
ท่ีปรึกษา EdPEx. ครั้งท่ี 2 

26 ห้อง 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน

128 29 ก.ค. 2563 ป ร ะ ช ุ ม ป ร ะ จ ำ เ ด ื อ น ส ถ า บ ั น ฯ 
ครั้งท่ี 7/2563 

5 ห้อง 214 ชั ้น 2 อาคารวิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

129 29 ก.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 
ครั้งที ่ 7/2563 สหกรณ์ออมทรัพย์การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

26 ณ ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3 
สหกรณ ์ออมการไฟฟ ้าฝ ่ ายผล ิตแ ห่ง
ประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

130 30 ก.ค. 2563 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด  

26 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

131 7 ส.ค. 2563  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผน
ธ ุรก ิจข ้ าวปลอดภ ัย  กข  79 และผัก

28 ห้องประชุมฟ้ามุ่ย                                 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
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ปลอดภัย” ของวิสาหกิจช ุมชนหนอง
สาหร่าย ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของ
ภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
โซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยใน  
จ.กาญจนบุรี”   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

132 10 ส.ค. 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตัวชี ้วัด
การประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
เพ่ือผู้ใช้แรงงานครั้งท่ี  1/2563 

10 ณ  ห ้ อ งประช ุ มมม ิ ตร ไมตร ี1  ช ั ้ น  5  
ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

133 11 ส.ค. 2563 ประชุมร่วมกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์
(TOCA) 

30 ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอร์
เรทปาร์ค เขตประเวศ กรุงเทพฯ

134 11 ส.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการว ิชาการชุมนุม
สหกรณ์ออมทร ัพย ์แห ่งประเทศไทย 
จำกัด (ชสอ.) ชุดท่ี 48 ครั้งท่ี 1

28 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) 

135 14 ส.ค. 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สำรวจและร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการ
ร้านอาหารของมหาวิทยาลัยรังสิต
เกี่ยวกับแนวทางการตลาดข้าวปลอดภัย
ตามแผนธุรกิจข้าวและผักปลอดภัย ของ
วิสาหกิจชุมชนหนองสาหร่าย   
 

5 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

136 19 ส.ค. 2563  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษา เข้าประชุม
หารือสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์
จังหวัด และพบปะสหกรณ์ 4 ภาค  

40 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 

137 19 ส.ค. 2563 ทีมวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากลงพื ้นที ่ว ิจ ัยเพื ่อติดตามศูนย์
เรียนรู้ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมบ้านลาด  
ร่วมกับท่านประธานและผู้จัดการสหกรณ์  

11 ณ สหกรณ์การเกษตรบ ้านลาด จำกัด  
จ.เพชรบุรี 

138 22 ส.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ 
1/2563 

8 ณ ร้านปฐม ซ.ทองหล่อ 23 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 

139 24 ส.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์
แห ่ งประ เทศไทย  จำก ั ด  ช ุ ด ท่ี  25 
ครั้งท่ี 12/2563 

24 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6  อาคารศูนย์
ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด เขตดุสิต กรุงเทพฯ
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140 25 ส.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู ้ใช้
แรงงาน ครั้งท่ี  8/2563 

11 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั ้น 8 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ

141 27 ส.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและ
ประเมินการปฏิบัติงาน 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

12 ห้อง 5315 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

142 28 ส.ค. 2563 ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ  
ครั้งท่ี 8/2563 

5 ห้อง 214 ชั ้น 2 อาคารวิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

143 29-30 ส.ค. 
2563 

ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อเสนอแนะงานวิจ ัยชุดโครงการการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศ
และทุนทางสังคมภาคเหนือ 

30 ณ อบต.ดอนแก้ว และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
อินทรีย์ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
 

144 29-30 ส.ค. 
2563 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัย
หน่วยส่งเสริมฯลงพ้ืนท่ีติดตามงานวิจัยใน
พ้ืนท่ีตำบลดอนแก้ว เย่ียมชมหมู่บ้าน
ต้นแบบบ้านแพะป่าห้า เย่ียมชมถนนสาย
อาหารบ้านทุ่งป่าเก็ด และศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจอินทรีย์ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 

30 ณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

145 31 ส.ค. 2563 ประชุมหารือกำหนดแนวทางและวิธีการ
ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด  

15 ณ ห้องเรือนไทย ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

146 31 ส.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะเศรษฐศาสตร์   

19 ห ้ อ ง 5 7 0 6  ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

147 31 ส.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 
ครั้งที ่ 8/2563 สหกรณ์ออมการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

27 ณ ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3 
สหกรณ ์ออมการไฟฟ ้าฝ ่ ายผล ิตแ ห่ง
ประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

148 1 ก.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ 
comment งานวิจัยชุดโครงการวิจัยการ
พ ัฒนาเศรษฐก ิจฐานรากภาคกลาง
ตะวันตก  

28 ณ สวนผักคนเมือง  มูลนิธ ิเกษตรกรรม
ยั่งยืน(ประเทศไทย 3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบาง
อ ้อ  2 ถนน  บางร ักน ้อย  18 ต . ไทรม้า 
อ.เมือง จ.นนทบุรี  

149 1 ก.ย. 2563 บ ุคลากรสถาบ ันฯเข ้าร ่วมโครงการ
สัมมนา “เรื ่อง โรคใหม่ สร้างโลกใหม่” 
ผ่านระบบออนไลน์ 

3 ห้อง 205 ชั ้น 2 อาคารวิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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150 2 ก.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ในฐานะผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ร่วมประชุม
คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ (คพช.) ครั้งท่ี 2/2563 

46 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก 
กรุงเทพฯ 

151 3 ก.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการว ิชาการชุมนุม
สหกรณ์ออมทร ัพย ์แห ่งประเทศไทย 
จำกัด (ชสอ.) ชุดท่ี 48 ครั้งท่ี 2

12 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 2 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทร ั พย ์ แห ่ งประ เทศ ไทย  จำกั ด 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

152 3 ก.ย. 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สำรวจตลาด
เกษตรอินทรีย์และสมุนไพรไทย เพ่ือ
นำมาเป็นองค์ความรู้บูรณาการกับ
งานวิจัย TRP4  

N/A ณ เมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด                  
จ.นนทบุรี 

153 9 ก.ย. 2563 ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมธิการด้าน
สหกรณ ์  และสถาบ ัน เกษตรอ ื ่ น ใน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา  

29 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2201 ชั้น 22 
อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น            
เขตบางซ่ือ กรุงทพฯ 

154 9-10 ก.ย. 
2563 

ทีมว ิจ ัยหน ่วยส ่งเสร ิมฯ ประช ุมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพ่ือ
ขับเคลื ่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
อย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
ผ ักหม ุนเว ียนบ ้านห ้วยเส ือ”ภายใต้
โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคประชาสังคม

24 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้าน
ห้วยเสือ ต.ลชะแล อ.ทองผาภูมิ               
จ.กาญจนบุร ี

155 16 ก.ย. 2563 ประชุมที ่ปร ึกษาโครงการวิจ ัย TRP4 
ระยะท่ี 2 

4 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

156 22 ก.ย. 2563 ทีมว ิจ ัยหน ่วยส ่งเสร ิมฯ ประช ุมเชิง
ปฏิบัติการ “โมเดลธุรกิจแคนวาส(BMC) 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”

41 ณ ห้องประชุม บ้านสวนแสงตะวัน            
ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

157 23-24 ก.ย. 
2563  

เวทีประชุมเช ิงปฏิบัต ิการสร้างความ
เข้าใจการดำเนินการรวมกลุ่มชาวประมง
เก ็บหอยแครงและแนวทางการจด
ทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน

42 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม 
ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 

158 25 ก.ย. 2563 ผู ้อำนวยการสถาบันฯได้ร ับเช ิญจาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็น
ว ิทยากร เข ้ าร ่ วม เวท ี เสวนา  เ ร ื ่ อ ง 

120 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์  
ชั ้น 2 อาคาร วช .1 สำนักงานการวิจัย
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“ผลงานวิจัยเพื ่อท้องถ่ินช่วยยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนอย่างไร”

แห ่ งชาติ  แขวงลาดยาว  เขตจต ุจ ักร 
กรุงเทพฯ

159 26 ก.ย. 2563 ผู ้อำนวยการสถาบันฯ ได้ร ับเชิญจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระ-
นครเหนือ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง “แนวคิด หลักการ และกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์” 

20 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทร
ราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

160 28 ก.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื ่อผู ้ใช้
แรงงานครั้งท่ี  9/2563 

12 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั ้น 8 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ

161 29-30 ก.ย. 
2563  

เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ
แผนธุรกิจเพื ่อข ับเคลื ่อนการผลิตพืช
อาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วม วิสาหกิจ
ชุมชนคนนาสวน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

31 ณ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
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