
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารจากประธานกรรมการประจำสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 
 

รายงานประจำปของสถาบันวิชาการดานสหกรณ จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันฯในรอบป

พ.ศ. 2564 ที่แสดงใหเห็นบริบทการดำเนินงานของสถาบันฯในฐานะหนวยงานภายใตคณะเศรษฐศาสตร  ซึ่งมีพันธกิจ

ทั้งดานการวิจัย บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือขาย ตลอดจนการพัฒนาองคกร ซึ่งในรอบปที่ผานไดดำเนินการ

ตามแผนงานดังรายละเอียดในเลม 

 

ในฐานะประธานกรรมการประจำสถาบันใครขอขอบคุณทานกรรมการประจำสถาบัน และผูทรงคุณวุฒิ     

ที่ชวยใหคำแนะนำและสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ  ขอช่ืนชมและใหกำลังใจผูอำนวยการและทีมงานทุกคนที่

ทุมเทในการทำงาน จนมีผลงานเปนที่ประจักษดังที่ปรากฏในเลม 

 

 

 

(รศ.ดร.วิจิตตศรี  สงวนวงศ)   

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 สารจากผูอำนวยการสถาบันวชิาการดานสหกรณ 

 
การดําเนินงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณในรอบป 2564 ภายใตสถานการณวิกฤติโควิดไดสงผล

กระทบตอการดำเนินการบางสวน โดยเฉพาะดานการปฏิบัติการวิจัยในพ้ืนที่ อยางไรก็ตามสถาบันฯยังสามารถ

ขับเคลื่อนพันธกิจไดทั้ง 4 ดาน ไดแก การวิจัย บริการวิชาการ เช่ือมโยงเครือขาย และพัฒนาองคกร มีผลการ

ดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก โครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม” ซึ่งดำเนินการ

รวมกับทีมวิจัยในระดับพ้ืนที่ครอบคลุม 5 ภูมิภาค ใน 15 จังหวัด โดยไดพัฒนาตัวแบบเชิงกระบวนการ : GROW 

Model Platform และสื่อสรางสรรคเพ่ือใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแกทีมวิจัยน้ัน 

ปจจุบันผลงานวิจัยดังกลาวไดขยายผลนำไปใชประโยชนภายใตโครงการการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่โดยกรม

สงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ผลงานดานบริการวิชาการไดยกราง “กรอบแนวทางการจัดต้ังและ

ดำเนินการศูนยกลางทางการเงินสหกรณออมทรัพย” แกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด และ

ผลักดันใหมีการประชุมรวมกับสำนักงานกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาทบทวนสาระสำคัญของ (ราง) กฎกระทรวงตามความ

ในมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ(ฉบับที่3) พ.ศ. 

2562 ตลอดจนผลงานอ่ืน ๆ ดังรายละเอียดที่เผยแพรในเว็บไซต 

 

ใครขอบคุณคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคีนักวิจัย ขบวนการ

สหกรณและทีมงานสถาบันฯที่ใหการสนับสนุนเปนอยางดีมาโดยตลอด หวังวาผลงานของสถาบันฯที่ปรากฏจะชวย

พัฒนาชุมชนและสังคมไดตามสมควร 

         

                                                

  

 

(รองศาสตราจารย จุฑาทิพย   ภัทราวาท) 

 ผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
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ประวัตคิวามเปนมา 
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดถูกกำหนด

ไวเปน ยุทธศาสตรที่สำคัญของแผนพัฒนาสหกรณ 

พ.ศ.  2546-2549 ซ ึ ่ งผ  านความเห ็ นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ:คพช.และ

คณะร ัฐมนตร ี  คพช.ได ขอความร วมม ือมายัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจัดต้ังและดำเนินงาน

สถาบันวิชาการดานสหกรณ โดยมุ งหวังใหเปน

ศูนยกลางของเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐ และ

ขบวนการสหกรณทั ้งในและตางประเทศ ที ่จะทำ

หนาที ่ใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาเพื ่อสรางความเขมแข็งและความเปน

ปกแผนแกขบวนการสหกรณ  

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดจัดตั้งขึ้น

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลง

วันที่ 15 กันยายน 2547 และเริ่มดำเนินงานตั้งแต

เดือนพฤษภาคม 2548 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงค

ในการดำเนินงาน 3 ประการ ไ ดแก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ

เพื่อใหมีองคความรูอยางตอเนื่องที่จะเกื้อหนุนการ

พัฒนาขบวนการสหกรณอยางเหมาะสม สอดคลอง

ก ับป จจ ัยสภาพแวดล อมท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลง 2. 

สนับสนุน สงเสริมและดำเนินการดานการศึกษา

และบริการว ิชาการด านสหกรณ และแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงแกขบวนการสหกรณ หนวยงาน

รัฐและเอกชน ตลอดจนผูสนใจ และ 3. ทำหนาที่

เป นศูนยกลางของเคร ือข ายความรวมมือทาง

วิชาการดานสหกรณ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ ื ่อให  เก ิดประโยชนในการพัฒนาขบวนการ

สหกรณ ชุมชน 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 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
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รูจักสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

ปณิธาน 
 
 
 

วิสัยทัศน 
 
 
 

ปณิธานรวม 
 
 
 

พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนองคกรมุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนำคณุคาสหกรณสูการพฒันาที่ยัง่ยืน 

มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ 

ใสใจในวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม 

1. การสรางกลไกการวิจัยเพื่อสรางองคความรูการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม 

2. การสรางกลไกการเรียนรูและคลังความรูเพื่อยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. การสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม 

4. การพัฒนาเปนองคกรแหงการเรยีนรูและเปนแกนนำในการพัฒนาระบบคณุคาและการคาที่เปนธรรม 

1. เพื่อใหมีชุดความรูใหม/นวัตกรรมที่สนับสนุนการยกระดับพัฒนาการสหกรณในทิศทางของระบบ

คุณคาและการคาที่เปนธรรม 

2. เพื่อสนับสนุนใหมีกลไกการเรียนรูและคลังความรูสนับสนุนการสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงที่มี

จิตสำนึกสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

3. เพื่อพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมใหเปนทางเลือกของชุมชนและประชาคมที่เชื่อม่ัน

และเห็นความสำคัญ 

4. เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีเครือขายความรวมมือในการสรางทีมงานมืออาชีพ

ที่มีความสามารถเปนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Coaching) และวิทยากรดานการพัฒนาระบบคุณคาและ

การคาที่เปนธรรม 
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แผนท่ีกลยุทธ 
ดวยเจตนารมณที่ตองการขับเคลื่อนพันธ

กิจภายใตความรวมมือขององคกรพันธมิตรเพื่อการ
บรรลุว ิส ัยทัศนท ี ่กำหนด สถาบันวิชาการดาน
สหกรณจึงไดมีการจัดทำแผนที่กลยุทธ เพื่อใหเห็น
ความเชื ่อมโยงของกระบวนการทำงานที่ชี ้ใหเห็น
มุมมองดานการเร ียนรู และพัฒนา มุมมองดาน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุมมองดานคุณคา/
บร ิการ และม ุมมองด านประส ิทธ ิผลของการ
ดำเนินงานของสถาบัน ดังรูปที่ 1 

สถาบันฯไดมีการทบทวนแผนกลยุทธ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-
2564) เพื ่อใชในการชับเคลื ่อนภารกิจสถาบันฯ 
ประกอบดวย 9 กลยุทธ 10 เปาประสงค ไดแก  

 

กลยุทธที่ 1: ใชคานิยมรวมสรางทีมงานเขมแขง็

ขับเคล่ือนพันธกิจสูวิสัยทัศน 

เปาประสงคที่ 1: ทีมงานมีคานิยมรวมในการพัฒนา

สมรรถนะสูง มคีวามมุงมั่นทำงานสู

การบรรลุวิสัยทศันรวมกับสถาบันฯ 

กลยทุธที่ 2: สรางแรงจงูใจทีมงาน&ภาคีเขามามีสวนรวม 

เปาประสงคที ่2: ลดปญหา Turn-over ทีมงานมีขวญั 

กำลังใจในการทำงานและมภีาคีคลัง

สมองสนับสนนุพันธมติรของสถาบันฯ  

กลยุทธที่ 3: วางกลไกระบบบรหิารจัดการงานวิจัย 

PAR สรางองคความรู & นวัตกรรมนำ

คุณคาสหกรณสูทางเลือกทีด่ีกวา 

เปาประสงคที่ 3: ระบบบริหารจัดการงานวจิัย PAR ที่

มีประสิทธิผล 

กลยุทธที่ 4: วางระบบบรกิารวชิากรนำชุดความรู

นวัตกรรม & ภาคีพัฒนาสาระการเรียนรู-

หลักสูตรเรียนรู-ระบบนิเวศการเรยีนรู

สนับสนุนการพฒันา 

เปาประสงคที่ 4: มรีะบบใหบรกิารวิชาการและ

นวัตกรรมสนับสนุนการยกระดบั 

 

 

สมรรถนะผูนำสหกรณ-ชุมชนและสรางสรรคนวัตกรรม

ตัวแบบธุรกิจสหกรณ-ชุมชน 

กลยุทธที่ 5: รณรงคการนำชุดความรู & นวัตกรรมตัว

แบบธุรกิจเชิงคุณคาใหเปนตวัจกัรการ

พัฒนาชุมชน 

เปาประสงคที่ 5: การเผยแพร/ผลักดันการนำชุด

ความรูไปใชประโยชนในการพฒันา 

กลยุทธที่ 6: การจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการลด

ชองวางการพัฒนา 

เปาประสงคที่ 6: ผลงานวจิัย & นวัตกรรมไดจัดทำเปน

ขอเสนอเชิงนโยบายเผยแพรเวที

ประชุมวิชาการ นำเสนอตอหนวยงาน

รัฐ สหกรณ เอกชน และชุมชนเพื่อ

นำไปใชประโยชน 

กลยุทธที่ 7: พฒันาหลักสูตรสนับสนุนการพัฒนาระบบ

นิเวศการเรียนรูในสหกรณ/ชุมชนเพื่อเอือ้

ตอการพัฒนา 

เปาประสงคที่ 7: การใหบรกิารวิชาการ จัดอบรม 

สนับสนุนการจดัการความรูสู

สาธารณะ 

กลยุทธที่ 8: สรางการมีสวนรวมกับสหกรณ/

หนวยงาน/ชุมชนเพื่อการนำนวตักรรมไป

ใชประโยชน 

เปาประสงคที่ 8: ภาคีนำชุดความรู & นวตักรรมไปใช

ประโยชนอยูธในการพัฒนา 

กลยุทธที่ 9: สรางเครือขายความรวมมือเพื่อขับเคล่ือน

การวจิัย-บรกิารวิชาการ-เผยแพรความรูสู

การบรรลุวิสัยทศัน 

เปาประสงคที่ 9: ภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมวิจัย/

สรางสรรคนวัตกรรมนำคุณคา

สหกรณสูการพฒันาที่ยั่งยืน 

เปาประสงคที่ 10: ภาคีเครือขายในระดบัพื้นทีส่หกรณ 

หนวยงานรัฐ เอกชน ชุมชน มี

เปาหมายรวมนำผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน 



 
 

 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนทีก่ลยุทธของสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
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โครงสรางการบริหารงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 โครงสรางการบริหารงานของสถาบัน 
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คณะกรรมการประจำสถาบัน 
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ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
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ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 
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ผูบริหารและบุคลากรสถาบัน 

บุคลากรสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในปงบประมาณ 2564 สถาบันฯมีบุคลากรประจำ จำนวน 4 

คน เปนทีมงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธรวมกับภาคีเครือขายการวิจัย

และบริการวิชาการสูการปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 ต้ังอยู หอง 204, 205 และ 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มพ้ืีนที่รวมกันทัง้สิ้น 126.06 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอง 205 (หองสำนักงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

หอง 214 (หองศูนยสารสนเทศ) 
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ผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปงบประมาณ 2564 

 ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปงบประมาณ 2564 เปนไปภายใตภารกิจ 4 ดาน ไดแก การ

วิจัย การบริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือขาย และการพัฒนาองคกร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
   

1. ผลการดำเนินงานตามแผนงานการวิจัย 
1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปงบประมาณ 2563 มีการดำเนินงานโครงการวิจัย 

“หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะที่ 2” ไดรับงบประมาณสนับสนุน

ทั้งสิ้น 3,018,400 บาท มีนักวิจัยจำนวน 6 คน และมีผูเขารวมกิจกรรมภายใตชุดโครงการ จำนวน 759 คน ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินการวิจัยตามแผนงานประจำป 2564 

ลำดับที ่ โครงการวิจัย จ/น 

นักวิจัย 

จ/นผูเขามา 

มีสวนรวม 

ตามแผน นอกแผน งบประมาณ 

1 โครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ี

ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะท่ี 2” 

6 759  - 3,018,400 

รวม 6 759   3,018,400 

 
1.2  ชุดความรูและนวัตกรรมทีเ่ปนผลลัพธงานวิจัย 

1) GROW Model Platform 

GROW Model Platform เปนเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากที่ใชนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแก 

 
รูปที่ 3 GROW Model Platform 
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ขั้นตอนที่ 1: G: Goal การกำหนดเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการจากการวิจัย พูดให

เขาใจงาย ๆ คอืสิ่งที่พึงประสงคอยากจะใหเกิดขึ้น 

• กิจกรรมสำคัญในขั้นตอนน้ี เนนกระบวนการเรียนรูและเวทีรับฟงความเห็น & ความ

ตองการของกลุมเปาหมาย ควบคูไปกับการใหขอมูลความรูที่ชวยปรับกระบวนทัศน วิธีคิด มองเห็นความ

เชื่อมโยงของโครงสราง & องคประกอบในระบบเศรษฐกิจภาพใหญ ความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และวัตถุประสงคของการวิจัย     

• เครื่องมือที่ใช เวทีสนทนากลุมเปาหมายอาจใช in-depth interview สำหรับขอมูล

การผลิต การจำหนายผลผลิต 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมายรวม/วิสัยทัศนรวมระหวางทีมวิจัย กลุมเปาหมาย

เกษตรกร/ชุมชน และ Boundary partners (อาทิองคกร เครือขาย อปท. หนวยงานรัฐ โรงเรียน) และขอมูล

ที่เปนpain point ของกลุม/ชุมชน ซึ่งจะเปนการจุดประกายแนวคิดในการเสริมพลังซึ่งกันและกัน 
  

ขั้นตอนที่ 2: R: Reality เปนการประเมินสถานการณจรงิในปจจุบัน 

• กิจกรรมในขั้นตอนน้ีจะใชเวทีสนทนากลุมเปาหมายเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนได

สวนเสีย 

• เครื ่องมือวิเคราะห ที ่เล ือกใชอาจเปน Stakeholders Analysis, Value chain 

Analysis, GAP Analysis พรอมสื่อสรางสรรค เพ่ือ Empower กลุมเปาหมายและ Boundary Partners และ

ระดมความคิดเชิงวิเคราะหที่ชี้ใหเห็นโอกาส ขอจำกัด จุดออน จุดแข็ง (ทั้งนี้ทีมหนวยสงเสริมจะจัดเตรียม

เครื่องมือ กระบวนการที่สอดคลองกับประเด็น Pain point ของกลุม/ชุมชนเปาหมาย) 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ: เกษตรกร ผูนำกลุม/ชุมชน และ Boundary partnersตระหนัก 

ใน Pain point ที่ยึดโยงจากเหตุปจจัยและมองเห็นโอกาสทาทายในการกาวขาม Pain point สูการเพ่ิม

รายได การประกอบอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และทิศทางการรวมมือกันโดยใชกลไกการวิจัย & พัฒนา ซึ่งจะชวย

ใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน 
 

ขั้นตอนที่ 3: O: Option การกำหนดโอกาสทางเลือก/แนวทางเชิงกลยุทธของกลุม/

ชุมชน(ภาษาวิชาการเรียกวาการกำหนดแผนกลยุทธ ซึ่งจะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ แนวทางเชิงกล

ยุทธ) 

• กิจกรรมใชเวทีประชุมระดมความคิด Shared vision และกำหนดแผนกลยุทธ และ

เปาหมายระยะยาวภายใตทีม Coaching 

• เครื่องมือที่ใชสำคัญ ไดแก SWOT matrix Analysis ซึ่งทีมหนวยสงเสริมจะเปด

พื ้นที ่เรียนรู เพื ่อ Empower กลุ มเปาหมายเกี ่ยวกับชุดความรู Value chain Development พรอมสื่อ

สรางสรรคและกรณีศึกษากลุม/องคกรชุมชน ที่มีการสรางสรรคระบบธุรกิจรวมกับภาคีพันธมิตรภายใตหวงโซ

คุณคา นอกจากนั้นอาจชวนวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) เพื่อมองเห็นโอกาสการ

สรางภาคีหุนสวน มารวมมือเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนที่ต้ังไว 
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• ผลที่คาดวาจะไดรับ: กลุม/ชุมชน มีแผนทิศทางการดำเนินงานที่ชวยสรางวิสัยทัศน

รวม ระหวางกลุมเปาหมายและ Boundary partners ในการมองโอกาสทางเลือกและแนวทางความรวมมือ 
 

ขั้นตอนที่ 4: W: Way Forward วางแผน & ดำเนินการรวมกับภาคีสูเปาหมาย & 

ผลลัพธที่ตองการและการติดตามประเมินผล 

• กิจกรรมในขั้นตอนน้ีเปนกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา ที่เนนการบริหารจัดการเชิง

ระบบภายใตโครงสรางการบริหารจัดการ การแบงหนาที ่ความรับผิดชอบทั้งในระดับปจเจกบุคคล กลุ ม/

องคกร เครือขาย ภายใตกรอบการพัฒนาโซคุณคาและเนนกระบวนการWork based learning ภายใตคำแนะนำ 

• เครื่องมือที่ใชที่สำคัญ ไดแก ตัวแบบธุรกิจ CANVAS model การสรางแบรนดเชิง

คุณคา (Branding) เพื ่อปรับกระบวนทัศน กลุ มเปาหมายในเรื ่องการบริหารจัดการระบบธุรกิจที ่มี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับอุปสงคผูบริโภคในตลาดเปาหมายกรอบการประเมินสมรรถนะดวย Radar 

chart การประเมินตนทุนผลตอบแทนและอ่ืนๆ 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ: ผูนำการเปลี่ยนแปลง ที่เปนผลลัพธจากกระบวนการ Work 

based learning นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจและผลการดำเนินการที ่กอใหเกิดมูลคาเพิ ่มในการดำเนินธุรกิจ

รวมกัน การเพ่ิมขึ้นของรายไดในระดับปจเจกบุคคล ผลประกอบการของกลุม/องคกร การจัดสวัสดิการชุมชนฯลฯ 

 

1.3 การสังเคราะห 

การสังเคราะหความรูเพื่อการคนหา “ตัวแบบ” ที่จะทำใหเกิด “จุดเปลี่ยน” ในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน โดยไดใชภาพฉากทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทองถิ่น (รูปที่ 4) มา

เปนขอมูลประกอบ 
 

 
 

รูปที่ 4 ฉากทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทองถิ่น 
 

โดยพิจารณาจากตัวแบบในแนวตั้งที่เปนดานปจจัยเชิงนโยบาย กฎหมาย และระบบสนับสนุน และ

ตัวแปรในแนวนอนเปนดานสมรรถนะของคนในชุมชน (วิธีคิด ความรู-ทักษะที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงใน

บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต) 
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โดยประเด็นการพิจารณาชี้ใหเห็นวา ฉากทัศนที่คาดหวังตามยุทธศาสตร TRP4 และยุทธศาสตร

ประเทศ คือฉากทัศนที่ 4 “เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอยางสมดุล” คนในสังคมมีคานิยมพึ่งพารวมมือกัน คนมี

รายไดเพิ่มขึ้น นำไปสูการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ซึ่งตองมีตัวแปร/ปจจัยดานนโยบาย 

กฎหมาย ระบบสนับสนุนที่เหมาะสมในระดับมากควบคูกับระดับสมรรถนะของคนในชุมชนสูง 

อยางไรก็ตาม โอกาสความเปนไปไดสำหรับฉากทัศนที่ 1 “เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาโดยไดรับการ

ชี้นำจากคนภายนอก” ในสถานการณดังกลาว แมวาเศรษฐกิจจะเติบโตแตปญหาความเหลื่อมล้ำและความ

ยากจนจะยังคงอยู ในขณะที่ทรัพยากรถูกทำลาย อันเน่ืองมาจากตัวแปรหรือปจจัยทั้ง 2 ดานต่ำ 

สถานการณในฉากทัศนที่ 2 “เศรษฐกิจชุมชนมั่งคั่ง” โดยที่นโยบาย กฎหมาย ระบบสนับสนุน

เหมาะสม แตสมรรถนะของคนในชุมชนยังไมพัฒนาใหเทาทันบริการ สถานการณดังกลาวมักจะมีการลงทุน

จางงานโดยนักลงทุนจากภายนอกในอุตสาหกรรมขนาดใหญ คนในชุมชนมีรายไดแตคานิยมรักษถิ่นและการ

พ่ึงพากันของคนในชุมชนจะลดนอยลง ในสถานการณดังกลาวยอมไมมีความยั่งยืน 

สถานการณในฉากทัศนที่ 3 “เศรษฐกิจชุมชนพลาดโอกาสการพัฒนาจากขอจำกัด” ซึ่งมีสาเหตุ

จากกฎหมาย นโยบายระบบสนับสนุนไมเหมาะสม แมวาคนในชุมชนจะมีวิสัยทัศน รักษถิ่น มีผูนำความคิด 

และมีทุนทรัพยากรก็ตาม สถานการณดังกลาวอาจเกิดความขัดแยง โครงการพัฒนาที่ดีอาจไมเกิดขึ้น การ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโอกาสเกิดความยากจนยังคงอยู 
 

1.4 ขอเสนอเชิงนโยบาย 

• ดานการตอยอดขยายผลงานวิจัย: 

1. สนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการภายใต TRP4 ที่สนใจตอยอดการพัฒนาตามกรอบ 

GROW Model Platform เพ่ือเปนตนแบบการพัฒนาความยากจน 

2. สนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบโปรแกรมวิจัยและพัฒนา (ระยะยาว) สำหรับการพัฒนา

เศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทาง GROW Model Platform 

3. สนับสนุนใหมีภาคีเครือขายวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ เพ่ือ เปนสังคมแหงการเรียนรูสนับสนุนการพัฒนา 

• ดานการนำไปใชประโยชน: 

4. จัดเวทีเสวนาเพื่อเผยแพรตัวแบบ GROW Model สูสาธารณะและเครือขายวิจัยที่

เกี่ยวของ 

5. จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานรัฐ องคกรปกครองส

วนทองถิ่น ผูประกอบการ ใหมีกระบวนทัศน ความรู -ทักษะตามกรอบ GROW Model Platform และการ

พัฒนาโซคุณคา เพื่อยกระดับไปสูระบบตลาดแบบมีสวนรวม ที่จะเปนจุดเปลี่ยนในการกาวขามปญหาความ

เหลื่อมล้ำและความยากจนที่เปนอยู 

6. จัดทำสื่อสรางสรรคเพื่อสรางการรับรูแกภาคีรวมพัฒนาและประชาชน สำหรับจุด

เปลี่ยนในการ พัฒนาที่จะแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน 
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รูปที่ 5 สรุปบทเรียน ขอเสนอเชิงนโยบายและการวิจัย 

 

1.5 สรุปบทเรียน 

1) การพัฒนา “ตัวแบบ” เพื่อใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มุงพัฒนาให

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจำเปนตองเลือกกลุมเปาหมายที่สนใจและมีความพรอมเพื่อเขาสูเสนทางการเรยีนรู 

เพ่ือทำความเขาใจในเหตุผลความจำเปน แนวคิด-วิธีการ รวมปฏิบัติการ และรับประโยชนรวมกัน 

2) ตองทำให “สาระสำคัญของตัวแบบ” เขาใจงาย มีความยืดหยุนทั้งในแนวปฏิบัติเพื่อสามารถ

นำไปใชกับพ้ืนที่/ชุมชนเปาหมายที่มีบริบทแตกตางหลากหลาย 

3) “ตัวแบบการพัฒนา” เปนองคประกอบหนึ่งที่กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงระบบ 

แตยังมีองคประสำคัญอื่นที่สำคัญไดแก ทีมโคชในฐานะเปน Facilitator สนับสนุนการพัฒนา แหลงเรียนรูที่มีแนว

ปฏิบัติที่ดีเพ่ือสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 

4) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหนวยงาน/องคกรเจาภาพสวนใหญเปนไปในทิศทาง

เดียวกันคือมุงพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เนนการมีสวนรวม ในการขับเคลื่อนสูการลดความเหลื่อมล้ำ 

แกปญหาความยากจน เพิ่มรายได สนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสงเสริมการฝกอบรม แตพบวา

สวนใหญยังขาดสาระสำคัญสำหรับกระบวนการการพัฒนา และ facilitators ชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติการอยางตอเน่ือง 

5) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีเอกชนเขามาเปนภาคีรวมพัฒนา สวนใหญเปนการใหเงิน

อุดหนุนเพ่ือจัดทำโครงการชวยเหลือ การรับซื้อผลผลิต การฝกอบรม และไมใชโครงการระยะยาว 

6) สถาบัน/องคกร ในระดับชุมชนทองถิ่นที่จะเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนใหญยังขาด

ความสามารถเชิงบริหารจัดการ การคิดวิเคราะห ความรูในระบบตลาด และทักษะการประกอบการ 

7) โครงการพัฒนาระบบตลาดที่เปนลักษณะโครงการความรวมมือระหวางชุมชนกับเอกชนพบวา

สวนใหญมีมุมมองและวัฒนธรรมการทำงานตางกัน จึงมักมีปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ 

8) โครงการพัฒนาสวนใหญมักเนนที่การอภิปราย วัดผลลัทธ ผลกระทบตอกลุมเปาหมายมากกวา

วิธีการที่มุงสรางการเปล่ียนแปลง 

9) ในปจจุบันในแวดวงขององคกรที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งใน-ตางประเทศ 

หันมาแกปญหาโดยใชแนวทางการพัฒนาโซคุณคาสรางโมเดลธุรกิจกอเกิดระบบตลาดใหม ที ่นำไปสู การ

ยกระดับเไปสูระบบเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุนเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้น 

10) แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของสวนใหญยังเนนที่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ยังขาดแนวทาง

เชิงกระบวนการที่จะนำไปสูการเปล่ียนแปลงที่ยั่งยืน 



 
 

 16 

 2. ผลการดำเนินงานตามแผนงานการบริการวิชาการ (การสรางกลไกการเรียนรู

และคลังความรูเพื่อยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน) 
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ (สรางกลไกการเรียนรู และคลังความรู เพ่ือ

ยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน) ในรอบปงบประมาณ 2564 มีการดำเนินงานตามแผนงาน

บริการวิชาการจำนวน 9 โครงการ โดยเปนไปตามแผนงาน 7 โครงการ นอกแผนงาน 2 โครงการ ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินการวิจัยตามแผนงานประจำป 2564 

ลำดับที ่ โครงการวิจัย ตามแผน นอกแผน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออม

ทรัพยอยางผูชำนาญการ รุนท่ี 22 

ระหวางวันท่ี 22-27 มีนาคม 2564  ณ KU Home  

  4.52 มีผูเขาอบรม 

จำนวน 34 คน 

2 โครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการมืออาชีพ   4.46 มีผูเขาอบรม 

จำนวน 50 คน 

3 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักสงเสริมการเกษตร ระยะท่ี 1   Na มีผูเขาอบรม 

จำนวน 300 คน 

4 เผยแพรผลงาน “Handbook on enhancing the 

entrepreneurial capability of farmers” ในเว็บไซต Food and 

Agriculture Organization of the United Nations: 

Handbook on enhancing the entrepreneurial 

capability of farmers (fao.org) 

  Na เผยแพรโดย FAO 

5 เผยแพรผลงานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากอยาง

ย่ังยืน ภายใตโครงการวิจัยหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากท่ีใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะท่ี 2  ผานเครือขายสังคม

ออนไลน (เปดพ้ืนท่ีเรียนรูผานระบบออนไลน) 

  Na  

6 แพรผลงานวิจัย“แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” เพ่ือ

การนำไปใชประโยชนภายใตการขับเคลื่อนของภาคีเครือขาย 

เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  

  Na จัดโดย 

มูลนิธิ 

พระยาสุริยานุวัตร 

7 จัดทำสื่อวีดีทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เผยแพรผานสื่อ 

Youtube และ www.cai.ku.ac.th 

  Na  

8 เผยแพรบทความและสื่อสิ่งพิมพ จำนวน 7 รายการ   Na  

9 เผยแพรคูมือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   Na เผยแพรในเครือขาย

นักวิจัย. 

 7 2   

 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB6099EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB6099EN
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3. ผลการดำเนินงานตามแผนการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนา

ระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม 
ผลการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือขาย ในรอบปงบประมาณ 2564 เปนไปตาม

แผนงานทั้งสิ้น 5 ภาคีเครือขาย ประกอบดวย เครือขายสังคมออนไลน เครือขายดานการวิจัย เครือขายการ

เรียนรูและพัฒนาคลังความรู ศูนยเรียนรูมีชีวิต และเครือขายผูทรงคุณวุฒิ ผูเขามามีสวนรวม จำนวน 15,060 

คน ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนงานเช่ือมโยงเครือขายในรอบปงบประมาณ 2564 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผน นอกแผน จำนวน (คน) 

1 เครือขายสังคมออนไลน   12,576 

2 เครือขายดานการวิจัย   759 

3 เครือขายการเรียนรูและพัฒนาคลังความรู   1,225 

4 ศูนยเรียนรูมีชีวิต   442 

5 เครือขายผูทรงคุณวุฒ ิ   58 

 รวม 5  15,060 
 

 4. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาองคกร 
ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาองคกร ในรอบปงบประมาณ 2564 มีการดำเนินการ

ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทั้งหมด 8 กิจกรรม เปนไปตามแผนงาน 7 กิจกรรม และที่

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

รายละเอียดในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาองคกรในรอบปงบประมาณ 2564 

ลำดับ

ที ่

กิจกรรม จำนวน 

(คน) 

ผลการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตามแผน นอกแผน 

1 สัมมนาบุคลากรประจำป 2564 4   - 

2 เขารวมเวทีนำเสนอรายงานวิจัยและเวทีติดตามพ้ืนท่ีงานวิจัย 

จำนวน 12 เวที 

4   57,859.32 

3 การพัฒนาทีม Coaching  4   - 

4 โครงการฝกอบรมเรื่องการกำหนดมาตรฐานท่ีเปนเครื่องมือ

การประเมินศักยภาพการจัดการเศรษฐกิจชุมชน 

2   - 

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู KU-KM Sharing ประจำป 2564 

ครั้งท่ี 2 เร่ือง “เชื่อมโยงคน KU มุงสูสังคมการแบงปนดวย 

3   - 
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ลำดับ

ที ่

กิจกรรม จำนวน 

(คน) 

ผลการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตามแผน นอกแผน 

Kasetsart Workplace และการใชดิจิทัลเพ่ือความม่ันคง

ปลอดภัย 

6 โครงการอบรม “เครื่องมือประเมินผลลัพธงานวิจัย” 2   - 

7 โครงการทบทวนแผนกลยุทธสถาบันฯ 5   - 

8 นำเสนอบทความวิจัยในเวทีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

1   - 

 รวม  7 1 57,859.32 
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งบประมาณประจำป 2564 

• รายรบั 

ในรอบปงบประมาณ 2564 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีรายรับทั้งสิ้นจำนวน 1,860,680 บาท 

(หนึ่งลานแปดแสนหกหมื่นหกรอยแปดสิบบาทถวน) แยกเปนรายรับจากเงินงบแผนดินสำหรับคาจางบุคลากร 

จำนวน 877,680 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 47.17 รายรับ

โครงการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 861,840 บาท (แปดแสนหกหมื่นหน่ึงพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) คิด

เปนรอยละ 46.32 และรายไดคาพัฒนาวิชาการและรายไดอื่นๆ จำนวน 121,160 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น

หน่ึงพันหน่ึงรอยหกสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 6.51 ของรายรับประจำปงบประมาณ 2564 ดังรูปที่ 5 

  

• รายจาย 

ในรอบปงบประมาณ 2564 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีรายจายทั้งสิ้นจำนวน 2,219,599.84 

บาท (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันหารอยเกาสิบเกาบาท แปดสิบสี่สตางค) จำแนกเปนรายจายบุคลากร

เงินงบแผนดิน จำนวน 877,680 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 39.54 

รายจายบุคลากรเงินรายได จำนวน 458,679.84 บาท (สี่แสนหาหมื่นแปดพันหกรอยเจ็ดสิบเกาบาท แปดสิบสี่ 

สตางค) คิดเปนรอยละ 20.66 รายจายสำหรับงบดำเนินการ จำนวน 21,400 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาท

ถวน) คิดเปนรอยละ 0.96 และรายจายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 861,840 บาท (แปดแสนหก

หมื่นหน่ึงพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 38.83 ของรายจายประจำปงบประมาณ 2564 ดังรูปที่ 6 

 

 

  
 

รายรับรวม 1,860,680 บาท 

 

รายจายรวม 2,219,599.84 บาท 

รูปที่ 5 รายรับปงบประมาณ 2564 รูปที่ 6 รายจาย ปงบประมาณ 2564 
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รายงานฐานะการเงินประจำปงบประมาณ 2564 
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ผลการประเมินคุณภาพในรอบปการศึกษา 2563 

 
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ตามรอบปการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 

2563 - 31 กรกฎาคม 2564) โดยใชแนวทางการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินคุณภาพฯ ซึ่งสถาบันฯ

มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องคประกอบ และมีการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการ

ประเมิน จำนวน 11 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก (คาคะแนน 4.54)  

 

องคประกอบ คะแนน

ประเมิน 

ป 2563 

ความหมาย 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดำเนินการ 4.00 ดี 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 4.00 ดี 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.69 ดีมาก 

คาคะแนนเฉลีย่ รวม 5 องคประกอบ 4.54 ดีมาก 
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แผนงานและงบประมาณประจำปงบประมาณ 2565 

 
สถาบันจัดทำแผนงานประจำปงบประมาณ 2565 กำหนดกรอบการทำงานเพื่อการบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียดแผนงานจำแนกตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก แผน

งานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานสรางเครือขายฯ และแผนงานพัฒนาองคกร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

2,462,000 บาท จำแนกเปนงบประมาณดานการวิจัยและสรางเครือขาย รวม 2,000,000 บาท งบประมาณตาม

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

1. แผนงานวิจัย 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.64-ก.ย. 65) 
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 “หนวยสงเสรมิ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่

ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 

ระยะที่ 3”  

รายงานวิจัย 1 เลม 

สื่อสิ่งพิมพเผยแพร 

2 รายการ 

นวัตกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 1 ตัวแบบ 

                                                             1,500,000 สกสว. 

1.2 โครงการพัฒนาชุมชนผาน

กลไกสหกรณ 

รายงานวิจัย 1 เลม 

ชุมชนตนแบบ 1 

ชุมชน 

                                                                         500,000 มก. 

รวมงบประมาณ 2,000,000  

2. แผนงานบริการวิชาการ 

จ/นครั้ง-จ/น 

ผูเขาอบรม-จ/น 

ผูเขามามีสวนรวม 

ระยะเวลา (ต.ค.64-ก.ย. 65) 

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 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

2.2 การพัฒนาหลักสูตรกรรมการ

สหกรณออมทรัพยมืออาชีพ 

1 หลักสูตร             โครงการ 

ความรวมมือ 

สกสว. 

2.3 การเผยแพรผลงานวิจัยรวมกับ

เครือขาย 

2 ครั้ง             งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

2.4 การเปดพ้ืนที่เรียนรู 200 คน             งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

2.4 การจัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ 4 รายการ             งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

รวมงบประมาณ 432,000  
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แผนงานและงบประมาณประจำปงบประมาณ 2565 

 

3. แผนงานการสรางเครอืขายพันธมิตร

รวมกันพัฒนาระบบคุณคา 

และการคาทีเ่ปนธรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.64-ก.ย. 65) 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 

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 

จำนวนสมาชิก

ลงทะเบียนเครือขาย 

1,000 คน 

 

           งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

สกสว. 
3.2 การสรางเครือขายนักวจิัยเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 

จ/นนักวิจัย/องคกรที่

เขามามีสวนรวม 100 

คน 10 องคกร 

            

งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

3.3 การสรางเครือขายการเรยีนรู

และการพัฒนาคลังความรู 

จำนวนคน/องคกร 

ที่เขามามีสวนรวม  

500 คน 10 องคกร 

 

           

งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

 3.4 ศูนยเรยีนรูมีชีวิต ผูเขามามีสวนรวม  

500 คน 

 

           งบประมาณ 

โครงการวิจัย 

3.5 การสรางเครือขายผูทรงคุณวุฒิ  การมีสวนรวมใน

กิจกรรม 50 คน 

 

           งบประมาณ 

โครงการวิจัย 
 

4. แผนงานพัฒนาองคกรสูองคการ 

แหงการเรียนรู 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.64-ก.ย. 65) 
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 โครงการสัมมนาบุคลากร

ประจำป 

จ/นคนเขารวม/ 

คะแนนความพึงพอใจ 

ไมนอยกวา 4.5 

            

20,000 สว.สก. 

4.2 โครงการฝกอบรมเสริมสราง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก

บุคลากร 

จ/นบุคลากรเขารับ

การฝกอบรมตาม

แผน 

            

10,000 สว.สก. 

4.3 การสรางทมี Coaching จ/นบคุลากรทีเ่ขา

รวม/ยกระดับ 

            ใชงบ

โครงการวิจัย 
สกสว. 

4.4 การนำเสนอบทความวิจยัในเวที

วิชาการ 

จ/นบุคลากรที่รวม

นำเสนอ 

            
ใชงบ

โครงการวิจัย 
สกสว. 

รวมงบประมาณ 30,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,462,000  
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ผลงานเดนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงนโยบาย 
- ผลักดันนโยบาย-แผนงานพัฒนาบุคลากร/ผูนำสหกรณภายใตคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  
- เปนที่ปรึกษายกรางแผน “การยกระดับชสอ.สูการเปนศูนยกลางทางการเงิน: Central Financial Facility” 
- ดำเนินการโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการเกษตรนำตัวแบบนวัตกรรม “GROW Model 

Platform” ไปขับเคลื ่อนโครงการพัฒนาเกษตรเชิงพื ้นที ่และจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักสงเสริม
การเกษตร” 

- กองทุนเพื่อผูใชแรงงานนํา “ระบบนิเวศการเรียนรู” ไปกำหนดเปนแผนที่ยุทธศาสตรกองทุนเพื่อผูใช
แรงงาน ป 2562-2566 

 

หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม 
หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม เปนหนึ่งในโครงการวิจัยภายใต Thailand 

Research Fund Flagship Program 4 (TRP4) มีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาและพัฒนา

รูปแบบและวิธีการ Coaching Platform 2) เพื่อใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยภายใตTRP4 3) เพื่อสรุป

บทเรียนสังเคราะหความรู รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและโมเดลตนแบบการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน และ 4) เพื่อจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคมประเด็นทาทายสำหรับ

ทีมวิจัยในการพัฒนา “ตัวแบบสำหรับCoaching Platform” คือ ทำอยางไรจึงจะสามารถพัฒนา “ตัวแบบ” 

ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเขาใจงาย?  

การประมวลความรูจาก

ทบทวนวรรณกรรมและขอสรุปที่

ไ ด  จ ากการว ิ จ ั ย ในระยะแรก

นำมาใชเปนแนวคิดในการพัฒนา 

“ต ัวแบบ” ท ี ่ม ุ  ง เน นการแก ที่

ตนเหตุของปญหาซึ่งก็คือ “ระบบ

ตลาดแขงขัน” ที่มี อิทธิพลกับวิถี

ชีวิต การผลิต การบริโภค และชีวิต

ความเปนอยูของประชาชน ขอมูล

เชิงวิเคราะหของหลายองคกรทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ช้ี

วากุญแจดอกสำคัญที่จะชวยแกปญหาดังกลาวได คือการพัฒนาระบบตลาดแบบมีสวนรวม (Inclusive 

Market System) ซึ่งตองใชเวลาจึงจะเห็นผลลัพธที่ชัดเจน และจำเปนตองใชแนวทางการพัฒนาเชิงระบบ ที่

ใหความสำคัญกับการใชสถาบันใหทำหนาที่เปนกลไกเพื่อการแกปญหาเชิงระบบซึ่งมีความสอดคลองกับทุน

ความรูและประสบการณงานวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณตลอดเวลาสองทศวรรษ 

2 

1 
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GROW Model Platform ถูกพัฒนาใหเปนเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ประกอบดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ประกอบดวย 

ขั้นตอนที่ 1: G: Goal การกำหนดเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการจากการวิจัย พูดใหเขาใจงาย ๆ คือ

สิ่งที่พึงประสงคอยากจะใหเกิดขึ้น 

• กิจกรรมสำคัญในขั้นตอนน้ี เนนกระบวนการเรียนรูและเวทีรับฟงความเห็น & ความ

ตองการของกลุมเปาหมาย ควบคูไปกับการใหขอมูลความรูที่ชวยปรับกระบวนทัศน วิธีคิด มองเห็นความ

เชื่อมโยงของโครงสราง & องคประกอบในระบบเศรษฐกิจภาพใหญ ความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และวัตถุประสงคของการวิจัย     

• เครื่องมือที่ใช เวทีสนทนากลุมเปาหมายอาจใช in-depth interview สำหรับขอมูล

การผลิต การจำหนายผลผลิต 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมายรวม/วิสัยทัศนรวมระหวางทีมวิจัย กลุมเปาหมาย

เกษตรกร/ชุมชน และ Boundary partners (อาทิองคกร เครือขาย อปท. หนวยงานรัฐ โรงเรียน) และขอมูล

ที่เปนpain point ของกลุม/ชุมชน ซึ่งจะเปนการจุดประกายแนวคิดในการเสริมพลังซึ่งกันและกัน 
  

ขั้นตอนที่ 2: R: Reality เปนการประเมินสถานการณจรงิในปจจุบัน 

• กิจกรรมในขั้นตอนน้ีจะใชเวทีสนทนากลุมเปาหมายเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนได

สวนเสีย 

• เครื ่องมือวิเคราะห ที ่เล ือกใชอาจเปน Stakeholders Analysis, Value chain 

Analysis, GAP Analysis พรอมสื่อสรางสรรค เพ่ือ Empower กลุมเปาหมายและ Boundary Partners และ

ระดมความคิดเชิงวิเคราะหที่ชี้ใหเห็นโอกาส ขอจำกัด จุดออน จุดแข็ง (ทั้งนี้ทีมหนวยสงเสริมจะจัดเตรียม

เครื่องมือ กระบวนการที่สอดคลองกับประเด็น Pain point ของกลุม/ชุมชนเปาหมาย) 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ: เกษตรกร ผูนำกลุม/ชุมชน และ Boundary partnersตระหนัก 

ใน Pain point ที่ยึดโยงจากเหตุปจจัยและมองเห็นโอกาสทาทายในการกาวขาม Pain point สูการเพ่ิม

รายได การประกอบอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และทิศทางการรวมมือกันโดยใชกลไกการวิจัย & พัฒนา ซึ่งจะชวย

ใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน 
 

ขั้นตอนที่ 3: O: Option การกำหนดโอกาสทางเลือก/แนวทางเชิงกลยุทธของกลุม/ชุมชน(ภาษา

วิชาการเรียกวาการกำหนดแผนกลยุทธ ซึ่งจะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ แนวทางเชิงกลยุทธ) 

• กิจกรรมใชเวทีประชุมระดมความคิด Shared vision และกำหนดแผนกลยุทธ และ

เปาหมายระยะยาวภายใตทีม Coaching 

• เครื่องมือที่ใชสำคัญ ไดแก SWOT matrix Analysis ซึ่งทีมหนวยสงเสริมจะเปด

พื ้นที ่เรียนรู เพื ่อ Empower กลุ มเปาหมายเกี ่ยวกับชุดความรู Value chain Development พรอมสื่อ

สรางสรรคและกรณีศึกษากลุม/องคกรชุมชน ที่มีการสรางสรรคระบบธุรกิจรวมกับภาคีพันธมิตรภายใตหวงโซ
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คุณคา นอกจากนั้นอาจชวนวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) เพื่อมองเห็นโอกาสการ

สรางภาคีหุนสวน มารวมมือเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนที่ต้ังไว 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ: กลุม/ชุมชน มีแผนทิศทางการดำเนินงานที่ชวยสรางวิสัยทัศน

รวม ระหวางกลุมเปาหมายและ Boundary partners ในการมองโอกาสทางเลือกและแนวทางความรวมมือ 
 

ขั้นตอนที่ 4: W: Way Forward วางแผน & ดำเนินการรวมกับภาคีสูเปาหมาย & ผลลัพธที่

ตองการและการติดตามประเมินผล 

• กิจกรรมในขั้นตอนน้ีเปนกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา ที่เนนการบริหารจัดการเชิง

ระบบภายใตโครงสรางการบริหารจัดการ การแบงหนาที ่ความรับผิดชอบทั้งในระดับปจเจกบุคคล กลุ ม/

องคกร เครือขาย ภายใตกรอบการพัฒนาโซคุณคาและเนนกระบวนการWork based learning ภายใตคำแนะนำ 

• เครื่องมือที่ใชที่สำคัญ ไดแก ตัวแบบธุรกิจ CANVAS model การสรางแบรนดเชิง

คุณคา (Branding) เพื ่อปรับกระบวนทัศน กลุ มเปาหมายในเรื ่องการบริหารจัดการระบบธุรกิจที ่มี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับอุปสงคผูบริโภคในตลาดเปาหมายกรอบการประเมินสมรรถนะดวย Radar 

chart การประเมินตนทุนผลตอบแทนและอ่ืนๆ 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ: ผูนำการเปลี่ยนแปลง ที่เปนผลลัพธจากกระบวนการ Work 

based learning นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจและผลการดำเนินการที ่กอใหเกิดมูลคาเพิ ่มในการดำเนินธุรกิจ

รวมกัน การเพ่ิมขึ้นของรายไดในระดับปจเจกบุคคล ผลประกอบการของกลุม/องคกร การจัดสวัสดิการชุมชนฯลฯ 

 

 
GROW Model Platform 
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บทสังเคราะหและสรุปบทเรียน 
ประสบการณเรียนรูที่ไดนำ “ตัวแบบ” ไปสนับสนุนทีมวิจัยภายใต TRP4 อาจสรุปประเด็นที่เปน

สาระสำคัญไดดังน้ี 

1. การพัฒนา “ตัวแบบ” เพื่อใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มุงพัฒนาให

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจำเปนตองเลือกกลุมเปาหมายที่สนใจและมีความพรอมเพื่อเขาสูเสนทางการ

เรียนรู เพ่ือทำความเขาใจในเหตุผลความจำเปน แนวคิด-วิธีการ รวมปฏิบัติการ และรับประโยชนรวมกัน 

2. ตองทำให “สาระสำคัญของตัวแบบ” เขาใจงาย มีความยืดหยุนทั้งในแนวปฏิบัติเพื่อสามารถ

นำไปใชกับพ้ืนที่/ชุมชนเปาหมายที่มีบริบทแตกตางหลากหลาย 

3. “ตัวแบบการพัฒนา” เปนองคประกอบหนึ่งที่กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงระบบ แต

ยังมีองคประสำคัญอื่นที่สำคัญไดแก ทีมโคชในฐานะเปน Facilitator สนับสนุนการพัฒนา แหลงเรียนรูที่มี 

แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 

4. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหนวยงาน/องคกรเจาภาพสวนใหญเปนไปในทิศทาง

เดียวกันคือมุงพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เนนการมีสวนรวม ในการขับเคลื่อนสูการลดความเหลื่อมล้ำ 

แกปญหาความยากจน เพิ่มรายได สนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสงเสริมการฝกอบรม แต

พบวาสวนใหญยังขาด สาระสำคัญสำหรับกระบวนการการพัฒนา และ facilitators ชวยสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติการอยางตอเน่ือง 

5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีเอกชนเขามาเปนภาคีรวมพัฒนา สวนใหญเปนการใหเงิน

อุดหนุนเพ่ือจัดทำโครงการชวยเหลือ การรับซื้อผลผลิต การฝกอบรม และไมใชโครงการระยะยาว 

6. สถาบัน/องคกร ในระดับชุมชนทองถิ่นที่จะเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนใหญยังขาด 

ความสามารถเชิงบริหารจัดการ การคิดวิเคราะห ความรูในระบบตลาด และทักษะการประกอบการ 

7. โครงการพัฒนาระบบตลาดที่เปนลักษณะโครงการความรวมมือระหวางชุมชนกับเอกชนพบวา

สวนใหญมีมุมมองและวัฒนธรรมการทำงานตางกัน จึงมักมีปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ 

8. โครงการพัฒนาสวนใหญมักเนนที่การอภิปราย วัดผลลัทธ ผลกระทบตอกลุมเปาหมายมากกวา

วิธีการที่มุงสรางการเปลี่ยนแปลง 

9. ในปจจุบันในแวดวงขององคกรที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งใน-ตางประเทศ 

หันมาแกปญหาโดยใชแนวทางการพัฒนาโซคุณคาสรางโมเดลธุรกิจกอเกิดระบบตลาดใหม ที่นำไปสูการ

ยกระดับไปสูระบบเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุนเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้น 

10. แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของสวนใหญยังเนนที่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ยังขาดแนวทางเชิง

กระบวนการที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 

บทสังเคราะหชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการขับเคลื่อนของตัวแบบ GROW Model 

Platform และการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือสราง “จุดเปลี่ยน” ในแกปญหาที่มาจาก “ระบบ

ตลาดเสรี” และแทนที่ดวย “ระบบตลาดแบบมีสวนรวม” ที่จะลดปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนสู

การบรรลุเปาหมายของการพัฒนาในที่สุด 
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ขอเสนอเชิงนโยบาย 

• ดานการตอยอดขยายผลงานวิจัย: 

1. สนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการภายใต TRP4 ที่สนใจตอยอดการพัฒนาตามกรอบ 

GROW Model Platform เพ่ือเปนตนแบบการพัฒนาความยากจน 

2. สนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบโปรแกรมวิจัยและพัฒนา (ระยะยาว) สำหรับการ

พฒันาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง GROW Model Platform 

3. สนับสนุนใหมีภาคีเครือขายวิจัยเพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในสถาบัน 

การศึกษาตาง ๆ เพื่อเปนสังคมแหงการเรียนรูสนับสนุนการพัฒนา 

 

• ดานการนำไปใชประโยชน: 

4. จัดเวทีเสวนาเพื่อเผยแพรตัวแบบ GROW Model สูสาธารณะและเครือขาย

วิจัยที่เกี่ยวของ 

5. จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ ใหมีกระบวนทัศน ความรู -ทักษะตามกรอบ GROW Model Platform 

และการพัฒนาโซคุณคา เพื่อยกระดับไปสูระบบตลาดแบบมีสวนรวม ที่จะเปนจุดเปลี่ยนในการกาวขามปญหา

ความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่เปนอยู 

6. จัดทำสื่อสรางสรรค เพื่อสรางการรับรูแกภาคีรวมพัฒนาและประชาชน สำหรับจุด

เปลี่ยนในการพัฒนาที่จะแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน 
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กิจกรรมการวิจัย: การสงเสริม สนับสนุนทีมวิจัย 
การสงเสริมสนับสนุนแกทีมวิจัย เปนการนำตัวแบบ GROW Model Platform ไปสนับสนุนแกทีม

วิจัยในพ้ืนที่เปาหมายเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

 การสงเสริม สนับสนุนทีมวิจัยพื้นที่กาญจนบุร ี

หนวยสงเสริมไดลงพื้นที่เพื่อสงเสริม สนับสนุนทีมวิจัยในพื้นที่กาญจนบุรี โดยพื้นที่เปาหมาย

ประกอบดวย 5 อำเภอ ไดแก 1) ตำบลทามะขาม และตำบลแกงเสี้ยน อำเภอเมือง  2) ตำบลนาสวน อำเภอ

ศรีสวัสดิ์ 3) ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ 4) ตำบลดอนแสลบ อำเภอหวยกระเจา และ 5) ตำบลหนอง

สาหราย อำเภอพนมทวน เพื่อเปดพื้นที่เรียนรูแกกลุมเปาหมายและภาคีรวมพัฒนาในพื้นที่เปาหมายเพ่ือ

พัฒนาความรู ความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานโดยใชตัวแบบ GROW Model Platform ไดแก 

1) การวิเคราะหสถานการณจริงดวย Value Chain Analysis, SWOT Analysis เพื่อสรางความ

ตระหนักในปญหา (Pain point) ที่เผชิญอยูในปจจุบัน 

2) การกำหนดทิศทางอนาคต (ระยะยาว) และเปาหมายรวมดวย SWOT Matrix Analysis หรือ

เครื่องมือที่เหมาะสม เพ่ือเปดกระบวนทัศนกลุมเปาหมายในการมองเห็นภาพใหญและโอกาสทาทายในอนาคต 

3) การออกแบบธุรกิจ, การวางแผนธุรกิจดวย Value Chain Development Framework และ

Business Model Canvas เพื ่อการพัฒนาตัวแบบธุรกิจที ่เหมาะสมกับทุนทรัพยากรและบริบทของกลุม 

เปาหมายสูการบรรลุเปาหมายรวม 
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 การสงเสริม สนับสนุนทีมวิจัยพื้นที่ตราด 

ในพื ้นที ่ช ุมชนบานน้ำเชี ่ยว ชุมชนบานแหลม

มะขาม และชุมชนบานแหลมทองหลาง อ.แหลมงอบ จ.ตราด เปน

พื้นที่ที ่มีการเก็บหอยแครงตามธรรมชาติโดยใชมือเก็บในพื้นที่

อนุรักษประมาณ 200 ไร ที่เปนพื้นที่สาธารณะ โดยเปนพื้นที่แหง

เดียวในประเทศที่ไมอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในทะเล ในชวง

เวลาที่ 4 - 5 ปที ่ผานมานั้น เกิดปญหาเรือคราดลักลอบคราด

หอยแครงในพื้นที่ สงผลใหจำนวนหอยแครงในพื้นที่ลดลงเปน

จำนวนมาก ไมมีลูกพันธุหอยแครงในการขยายพันธุ อีกทั้งเกิด

ผลกระทบทางสิ ่งแวดลอม สงผลตอการประกอบอาชีพของ

ชาวประมงพ้ืนบานที่ทำใหรายไดลดลง 

ทีมหนวยสงเสริมไดปฏิบัติการสงเสริมสนับสนุนทีมวิจัยโดยใชกระบวนการมีสวนรวมและการ

อภิปรายกลุ มย อย เพื ่อมองภาพอนาคต ร วมกันวิเคราะห

สถานการณที ่เกิดขึ ้นและหาแนวทางแกไขปญหา โดยกำหนด

หัวขอใหชาวบานรวมกันคิด และใชการจัดการความรู เพื่อใหเกิด

การฝกทักษะในการกำหนดกลยุทธ โดยบูรณาการใหตระหนักใน

การนำนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคามายกระดับขีดความสามารถ

และการกาวขามอุปสรรคที่เปนอยูในปจจุบัน  

จากการรวมหารือกับชาวบานและอธิบาย

แนวทางในการขับเคลื ่อนการทำงานที ่ใชนวัตกรรม เชน 

Value Chain การทำงานอยางมีสวนรวม แนวทางการทำงาน

กลุม เปนตน ทางหนวยสงเสริมมีขอแนะนำใหทีมวิจัยตราด

ดังน้ี 1) ทางทีมวิจัยในพ้ืนที่ตองสรางความเขาใจรวมกันคนใน

ชุมชน สรางเปาหมายเดียวกันในการดำเนินงาน และสราง

การมีสวนรวมในกระบวนการทำงาน และ 2) ทีมวิจัยพื้นที่

ควรมีแนวทางในการรวมกลุมของชาวบาน เพื่อแกไขปญหา

หอยแครงที่

ล ด ล ง แ ล ะ

การลักลอบ

ค ร า ด ห อ ย 

และขณะเดียวกันมีการเพิ่มแนวทางการเรียนรูการขับเคลื่อน

กลุม เชน การกำหนดโครงสรางกลุมฯ ระเบียบในการทำงาน

กลุม การประชุมกลุม เปนตน เพ่ือใหชาวบานมีแนวทางในการจัดต้ังกลุมและสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 



 

 31 

 การสงเสริม สนับสนุนพื้นที่ตนแบบกรณีกลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญปลอดภัยปทุมธานี 

กลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญปลอดภัยปทุมธานี เปนหนึ่งใน 6 ของพื้นที่ตนแบบนำรองภายใต

โครงการพัฒนาแนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของกรมสงเสริมการเกษตร 

หนวยส งเสร ิมลงพื ้นท ี ่ต นแบบกรณีกลุม

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูสำหรับพัฒนาแนวทางการสราง

เคร ือข ายวิสาหกิจชุมชน โดยการเปดพื ้นที ่ เร ียนร ู แก

กลุมเปาหมายและภาคีในประเด็นการวิเคราะหสถานการณ

ของกลุมวิสาหกิจชุมชนดวย Value Chain Analysis, SWOT 

Analysis เพื่อสรางคนหา Pain point ที่กลุมวิสาหกิจเผชิญ

อยู ในปจจุบัน รวมทั ้งไดสรางการมีสวนรวมในการรวม

กำหนดแผนระยะยาว และเปาหมายรวมดวย SWOT Matrix 

Analysis  เพื ่อ เปดกระบวนทัศนกลุ มเปาหมายในการ

มองเห็นภาพใหญและโอกาสทาทายในอนาคต โดยหนวย

สงเสริมไดมีขอแนะนำเกี่ยวกับการทำงานรวมกับเกษตรกรร

นั้นควรวางแนวทางการทำงานที่ เนนใหความตองการของ

เกษตรกรเปนตัวตั ้ง ทางนักวิชาการและเจาหนาที ่กรม

สงเสริมการเกษตรเขามาสงเสริมแนวทางการบริหารจัดการ

ในการทำงานเพิ่มขึ้น และสนับสนุนทักษะ/องคความรูตาง ๆ

ที่เกษตรกรตองการเพื่อใหการทำงานของกลุมไปถึงเปาหมาย

ที ่ไดกำหนดไว ที ่สำคัญในการทำงานของกลุ มวิสาหกิจฯ 

ในชวงแรกตองมีการวางกฎระเบียบรวมกัน จัดทำวาระการ

ประชุม และการสรุปรายงานการประชุม เพื ่อใหสามารถ

ขับเคลื ่อนการทำงานที ่มีแนวทางการบริหารจัดการตาม

เปาหมายตอไปได  
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การใหบริการวิชาการ ในรอบปงบประมาณ 2564 มีการใหบริการวิชาการ 4 รายการ 
3.1 หลักสูตรอบรม “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการรุนท่ี 22” 

หลักสูตรอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง

ชำนาญการ เปนหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่นำชุดความรูใหมที่

ไดจากการวิจัยมาเผยแพรผานโครงการฝกอบรม โดยนำมายกรางตัว

แบบหลักสูตรบริการวิชาการและจัดทำเอกสารประกอบการฝกอบรม 

ภายใตคณะทำงานหลักสูตร เพื่อใหไดตัวแบบหลักสูตรฝกอบรมที่

สามารถยกระดับการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย ให เป นผ ู นำการ

เปลี่ยนแปลงและมีความพรอมที่จะเขาไปขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ

ในทิศทางของ การนำคุณคาสูสมาชิกและชุมชน และการเปนองคการ

พึ่งพาตนเอง โดยหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรที่มีการจัดตอเนื่อง

ตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน รวม 22 รุน มีผูผานการอบรมจำนวน 

1,149 คน เกิดเปนเครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ (เปาบุนจิ้น)  

หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูน วิสัยทัศน ความรู ทักษะ และ

ประสบการณใหผูผานการ

อบรม สามารถปฏ ิบ ั ติ  

ภารก ิ จ ก า รตรวจสอบ

ก ิจการสหกรณได อย าง

ถูกตองและเหมาะสม โดย

การเสร ิมสร างกรอบคิด 

หลักการ และจริยธรรมใน

การตรวจ   สอบก ิจการ 

เทคนิคดานการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และการจัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการ การ

ใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อการถายทอด ทักษะ ประสบการณ ระหวาง

ผูเขารวมการฝกอบรม และวิทยากรผูเช่ียวชาญ ซึ่งจะเปนเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู ภายใตบรรยากาศเปนกันเอง 

อันจะทำให ผูเขารวมการฝกอบรม ไดทั้งความรู และความสัมพันธอันดี ซึ่งจะนำไปสูความรวมมือเปนสังคม

ฐานความรูตอไปในอนาคต 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดอบรม 

1 รุ น มีผู เขาอบรมจำนวน 34 คน ระหวางวันที่ 22-27 

มีนาคม 2564 ณ หองพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.

ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผลการประเมินมีคา

คะแนนเฉลี่ย 4.52  

3 
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3.2 หลักสตูรอบรม “การพัฒนานักสงเสรมิการเกษตร ระยะท่ี 1” 

เปนหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะ

นักสงเสริมการเกษตรใหมีกระบวนทัศนและทักษะการพัฒนาเกษตรกร/เครือขายวิสาหกิจชุมชนสูการเปน

ผูประกอบการ โดยอบรมใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร จำนวน 300 คน เน้ือหาประกอบดวย 4 โมดูล ไดแก  

โมดูล 1: กระบวนทัศนการพัฒนาเกษตรกรสูเปาหมายยุทธศาสตรชาติและเปาหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืน 

• เปาหมายของยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

• สาระสำคัญของ BCG โมเดล 

• หลักการ แนวคิด และ

จุดมุงหมายการพัฒนา

เกษตรกรสูการเปน

ผูประกอบการสูการ

บรรลุเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

• บริบทของกลุม/

วิสาหกิจชุมชนและกรอบแนวทางการกาวขามความเหลื่อมล้ำและความยากจน

สำหรับเกษตรกร 

 

โมดูล 2: กรอบคิดการวิเคราะหสถานการณเพ่ือประเมินทุนทรัพยากรและโอกาสทาทายของ

กลุมเปาหมาย 

• เครื่องมือวิเคราะหสถานการณแบบมีสวนรวมเพ่ือประเมินทุนทรัพยากรและ

โอกาสทาทายสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 

- Radar Chart กับการ

ประเมินสมรรถนะบุคคล 

- SWOT Matrix Analysis 

กับการกำหนดกลยุทธการ

พัฒนาที่เหมาะสมกับบริบท 

- GAP Analysis กับการ

ประเมินชองวางการพัฒนา 

• กรณีศึกษาการใชเครื่องมือวิเคราะหสถานการณ 
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โมดูล 3: แนวทางการกำหนดกลยุทธสูการบรรลุเปาหมายรวมของกลุม/วิสาหกิจชุมชน 

• วิเคราะหสถานการณปญหาเชิงโครงสรางที่สงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย 

• หลักการ-แนวคิดเชิงกลยุทธการยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจสำหรับกลุม/

วิสาหกิจชุมชน 

• เรียนรูกรอบ

แนวคิด Smiling 

Curve กับการวาง

แนวทางกลยุทธ

กลุม/วิสาหกิจ

ชุมชน 

• เรียนรูกรอบแนวคิด Value Network สำหรับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชนสูความย่ังยืน 

• กรณีศึกษาจากตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี 

 

โมดูล 4: Platform การพัฒนาโซคุณคาเพ่ือการยกระดับมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ/บริการเพ่ือ

ความย่ังยืน 

• กรอบการพัฒนาโซคุณคาเพื่อยกระดับคุณคาเพิ่ม (Value Chain Development 

Platform)  

• ทำความเข าใจและการใช

ประโยชนจากตัวแบบแคน

วาสเพื่อการวางแผนธุรกิจสู

ความยั่งยืน 
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3.3 หลักสูตรคณะกรรมการมืออาชีพ  

เปนหลักสูตรภายใตความรวมมือระหวางชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด และ

ส ถ า บ ั น ว ิ ช า ก า ร ด  า น ส ห ก ร ณ   มี

ว ัตถ ุประสงค  เพ ื ่อส  ง เสร ิมการสร าง

สมรรถนะแกผูนำสหกรณออมทรัพยใหมี

กระบวนทัศน ความรู ทักษะเพื่อปฏิบัติ

ภารกิจในการอำนวยการและกำกับการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีการ

บริหารความเสี่ยง และมีธรรมาภิบาล เพ่ือ

จรรโลงใหสหกรณออมทรัพยในฐานะ

สถาบันการเงินของสมาชิกมีบริการใหเกิด

ความม ั ่นคงทางเศรษฐก ิจ อ ีกท ั ้ งให

สหกรณม ีสถานะอย างม ั ่นคง และมี

เสถียรภาพ 

หลักสูตรประกอบดวย 6 

รายวิชา ไดแก 1) บริบทการดำเนินงาน

ของสหกรณออมทรัพย: ปจจัยสงผลตอ

ความสำเร็จตามหลัก-วิธีการสหกรณ 2) 

บริบทการดำเนินงานของสหกรณออม

ทรัพยและความเชื่อมโยงกับระบบการเงิน

ในภาพรวมของประเทศ 3) นโยบายรัฐ 

กฎหมายสหกรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยที่กรรมการตองทราบ 4) การ

จัดการสหกรณออมทรัพยตามแนวคิดของเกณฑกำกับดูแลความมั ่นคง (Prudential Standard) 5) การ

บริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยงในสหกรณออมทรัพย และ 6) เครื่องมือและกลไกสำหรับกรรมการ

ในการบริหารสหกรณสูความสำเร็จตามนโยบายและเปาหมายตัวช้ีวัดที่กำหนด 

ผลการดำเนินการอบรม มีผูเขารับการอบรมจำนวน 50 ราย ประกอบดวย ประธานกรรมการ

ดำเนินการ และรองประธานกรรมการดำเนินการ ผลการประเมินอบรมอยูในระดับดีมาก (4.46) 
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3.4 การประสานงานสำนักงานกฤษฎีกาขอทบทวนสาระสำคญักฎกระทรวง 

สืบเนื่องมาจากนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลขบวนการสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน 

ตามความในมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ไดกำหนดใหการดําเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

เปนไปตามหลักเกณฑว ิธ ีการและเงื ่อนไขที่

กำหนดดวยกฎกระทรวง 13 ฉบับ โดยเมื่อวันที่ 

6 ตุลาคม 2563  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน

หลักการ และเตรียมประกาศใชกฎกระทรวง

ดังกลาว เมื่อพิจารณาเห็นวาสาระสำคัญใน (ราง) 

กฎกระทรวงดังกลาวมีผลกระทบอยางมากตอ

การดำเน ินงานของสหกรณเป นอย างมาก 

ขบวนการสหกรณจึงขอความร วมมือมายัง

สถาบันวิชาการดานสหกรณชวยประสานกับ

สำนักงานกฤษฎีกาผานเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เพื่อขอใหทบทวนสาระสำคัญใน (ราง) 

กฎกระทรวงดังกลาว โดยถึงปจจุบันไดมีการ

ประชุมพิจารณาทบทวนไปทั้งสิ้น 20 ครั้ง และ

ได ม ีการปร ับแก สาระสำค ัญบางส วน โดย  

สถาบันวิชาการดานสหกรณและขบวนการ

สหกรณประกอบดวย สันนบาติสหกรณแหง

ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  และชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย 

จำกัด ไดดำเนินการอยางเต็มกำลังความสามารถโดยชี้ใหเห็นหลักการและขอมูลที่นำไปสูการพิจารณาประบแก

กฎกระทรวงเพ่ือใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได   
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การเผยแพรผลงานและการนำผลงานไปใชประโยชน         
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 เผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “หนวยสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม” 

ในรายการ “วิจัยกาวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจาย- เสียงรัฐสภา เผยแพรผลงานวิจัย

เพื่อออกอากาศในวันเสารท่ี 16 ตุลาคม 2564 ระหวางเวลา 07.30-08.00 น. 

ตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (GROW Model Platform) ที ่ม ีการประมวลความรู 

จากทบทวนวรรณกรรมและขอสรุปที่ไดจากการวิจัยในระยะแรกนำมาใชเปนแนวคิดในการพัฒนา “ตัวแบบ” 

ที่มุงเนนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ คือ “ระบบตลาดแขงขัน” ที่มีอิทธิพลกับวิถีชีวิต การผลิต การบริโภค และ

ชีวิตความเปนอยู ของประชาชน ขอมูลเชิงวิเคราะหของหลายองคกรทั ้งในและตางประเทศเกี ่ยวกับ 

การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน พบวา แนวทางที่ชวยแกปญหาดังกลาวไดดี คือ การพัฒนา

ระบบตลาดแบบมีสวนรวม (Inclusive Market System) ซึ่งตองใชระยะเวลาพอสมควร จึงจะเห็นผลลัพธ 

ที่ชัดเจน และจำเปนตองใชแนวทางการพัฒนาเชิงระบบ ที่ใหความสำคัญกับการใชสถาบันใหทำหนาที่เปน

กลไกเพื่อการแกไขปญหาเชิงระบบ ซึ่งมีความสอดคลองกับความรูและประสบการณดานการวิจัยของสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ ดังนั้น GROW Model Platform จึงถูกพัฒนาใหเปนเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ประกอบดวย  

ขั้นตอนที่ 1 G: Goal การกำหนดเปาหมาย/ผลลัพธการพัฒนาที่ตองการ 

ขั้นตอนที่ 2 R: Reality เปนการประเมินสถานการณที่เปนจริงในปจจุบัน 

ข ั ้นตอนที ่  3 O: Option การกำหนดโอกาสทางเล ือก/แนวทางเช ิงกลย ุทธ ของช ุมชน/ 

กลุม เปาหมาย 

ขั้นตอนที่ 4 W: Way Forward วางแผน & ดำเนินการรวมกับภาคีสูเปาหมาย & ผลลัพธที่ตองการ

และการติดตาม ประเมินผล 
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การนำชุดความรูภายใตผลงานวิจัยเรื่อง “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ที่ใชนวัตกรรม” ไปใชในโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการเกษตรและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การนำช ุ ดความรู จ าก

ผลลัพธงานวิจ ัยภายใตโครงการ

หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากที่ใชนวัตกรรม ไปใชในการ

พัฒนาทักษะนักสงเสริมการเกษตรให

มีกระบวนทัศนและทกัษะงานสงเสรมิ

การเกษตรเชิงพื้นที่และสงเสริมการ

สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง และเกิดทีมงานมือ

อาชีพในพื้นที่ที ่สามารถเปนพี่เลี ้ยง

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

ยกระดับเกษตรกร กลุมเกษตรกรใหเปนผูประกอบการเกษตร โดยอบรมใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 

จำนวน 300 คน ในการนำรองใน 6 พ้ืนที่จังหวัด ไดแก 1) โครงการแปลงใหญผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

2) โครงการวิสาหกิจชุมชนมะพราวน้ำหอม ต.ดอนมนา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 3) โครงการแปลงใหญ

มะพราวน้ำหอม ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 4) โครงการแปลงใหญผักปลอดภัย อ.นามน จ.กาฬสินธุ 

5) โครงการแปลงใหญมังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และ 6) โครงการแปลงใหญอะโวคาโด อ.พบพระ จ.

ตาก และมีแผนในการดำเนินการขยายผลไปในพ้ืนที่ 71 จังหวัดตอไป
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 SHOs System สูแนวทางการจัดต้ังและดำเนินงานศูนยกลางทางการเงินสหกรณออมทรัพย 

คณะกรรมการดำเนินการชสอ. ชุดที่ 47 นำขอมูลเชิงสังเคราะหจากผลการวิจัยโครงการ “แนว

ทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุน การพึ่งพาและรวมมือกัน (SHOs System)” ดำเนินการโดน

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ภายใตการสนับสนุนของชสอ. ในป 2554 ช้ีใหเห็นขอจำกัดดานระบบฐานขอมูลที่

เช่ือมโยงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการเช่ือมโยงธุรกิจในลักษณะ Corporate System 

ขาดเครื ่องมือทางการเงินที ่จะชวยประกันความเสี ่ยง และการบริหารสภาพคลองในระบบการเงินของ

ขบวนการสหกรณ และไดมีขอเสนอสำหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคสำหรับระบบการเงินสหกรณออมทรัพย 

(SHOs System) 4 ประการดังรูป 

 

 
 

คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของ SHOs System  
ที่มา: รายงานวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพยที่เอ้ือตอการพ่ึงพาตนเองและรวมมือกัน (2555) 

 

ชสอ.ในฐานะองคกรกลางของขบวนการสหกรณออมทรัพย ตระหนักเห็นความจําเปนสำหรับการ

เตรียมการจัดตั้งศูนยกลางทางการเงินที่มีจะใชเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพย 

ภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (การเปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรม เทคโนโลยี 

กฎหมาย นโยบาย พฤติกรรมของคนในสังคมภายใตวิถีชีวิตใหม) และปจจัยภายในขบวนการสหกรณออม

ทรัพย (โครงสราง ระบบ กลไกการบริหารจัดการความสัมพันธ บุคลากร การเงิน การเรียนรู ขอมูลขาวสาร

ฯลฯ) เพื่อยกระดับสูระบบการเงินแบบมีสวนรวมที่ประชาชนไดรับบริการและผลิตภัณฑการเงินทีดีกวา จึงได

แตงตั้ง “คณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาซสอ.เปนศูนยกลางทางการเงิน” มีการทบทวนวรรณกรรมและ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไปใชประโยชนในเวทีระดมความคิดระหวางผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสมาชิก และเจาหนาที่

สงเสริมสหกรณ โดยไดจัดทำ Logical Framework และขอมูลสรุปเชิงสังเคราะหเกี ่ยวกับศูนยกลางทาง

การเงิน (CFF) ดังรูปดานลาง 
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Logical Framework  

 

 
 

กรอบแนวทางการพัฒนาสูการเปนศูนยกลางทางการเงิน ชสอ. 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการใหเกิดการพฒันาไปสู CFF ซึ่งแบงออกเปนสองระยะดังน้ี  

ระยะแรก: ดำเนินการภายใตพรบ.สหกรณในปจจุบัน ประกอบดวย 2 ขัน้ตอน 

ขั้นตอนที่1: กำหนดวิสัยทัศนรวมและศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งและดำเนินงาน

ภายใตการพิจารณารายละเอียดตาง ๆ ไดแก 

1. ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technically Feasibility)  

2. ความเปนไปไดดานการปฏิบัติ (Operational Feasibility) 

3. ความเปนไปไดดานการลงทุน (Economic Feasibility) 

ขั้นตอนที่ 2: การเปดสนามทดลองในลักษณะโครงการนำรองรวมกับสหกรณที่เขารวม

โครงการ เพื่อทำงานเชิงรุกรวมกับ Strategic partners และหนวยงานรัฐเพื่อกำหนดวิสัยทัศนรวม การกำหนด 

ขอบังคับ กลไกการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค นำไปสูขอเสนอการปรับโครงสรางพื้นฐานและระบบ

สนับสนุนที่เหมาะสม 

 

ระยะทีส่อง: ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก 

ขั้นตอนที่ 3: การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ระบบสนับสนุน เพ่ือออกแบบระบบ

CFF ที่เหมาะสมภายใตการบูรณาการขบวนการสหกรณ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ขั้นตอนที่ 4: การยกระดับการดำเนินงาน CFF เต็มรูปแบบ  

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดำเนินการเพ่ือใหเกิดพัฒนาการไปสู CFF ที่คาดหวัง 
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การเผยแพรผลงานผานเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

ราก” รวมกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 

เปนเวทีที่จัดขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ทำงาน

เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากและสหกรณ ไดรับ

ฟงประสบการณการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก และได

ร วม เร ี ยนร ู  กระบวนการ

ทำงานไปพรอมๆกัน โดย

งานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สถาบันวิชาการดานสหกรณดำเนินการเปนรูปแบบการวิจัยแบบ 

Action Research เปนการพัฒนาที่สรางโอกาสใหกับชุมชน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีการ

ออกแบบการทำงานตามแตละบริบท เนนสรางความเขมแข็งและความยั่งยืน เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได

อยางแทจริง ในแตละกรณีศึกษาก็มีขอสังเกตแตกตางกันไป มีการสรางเงื่อนไขการทำงานรวมกับเอก ชนโดย

เนนการคาที่เปนธรรม  
 

 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) 
นำเสนอตัวแบบนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปใชเปนตัวแบบในการพัฒนาหลักสูตร และใช

เปนกรณีศึกษาในการอบรมการพัฒนาบุคลาการสหกรณ  

4
 

5 
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 กองทุนผูใชแรงงานนำระบบนิเวศการเรยีนรูไปกำหนดแผนที่ยทุธศาสตร 
กองทุนเพื่อผู ใชแรงงานนำระบบนิเวศ

การเรียนรูไปกำหนดเปนแผนที่ยุทธศาสตรกองทุน

เพื่อผู ใชแรงงาน ป 2562-2566 เพื ่อจุดประกาย

ความคิดในความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการยกระดับการขับเคล ื ่อนการดำเนินงาน

กองทุนฯ สู การบรรลุวิสัยทัศน และเปนการเปด

พื ้นที ่เรียนรู ร วมกันในการสรางสรรคนวัตกรรม

กระบวนกรแกปญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต และได

กำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตรเพิ่มโอกาสเขาถึง

ผลิตภัณฑการเงินแกผูใชแรงงานสูคุณภาพชีวิตที่ดีกวาแกสหกรณออมทรัพยสมาชิก โดยมีแนวทางดังน้ี  

1) ดำเนินการ Pilot Programs รวมกับสอ.หนวยงานภาคีในการดำเนินการผานกระบวนการหรือ

ชองทางพิเศษใหเงินกูแกกลุมเปาหมาย  

2) ออกแบบกระบวนการใหบริการรวมกับสอ.เพื่อบรรลุเปาหมายรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิต

แกผูใชแรงงาน  

3) สรางบรรยากาศการเรียนรู ขอมูลขาวสาร เพ่ือพัฒนากลไกสำหรับโครงการการใหบริการเงินกูแก

ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก เครื่องมือการวางแผนสรางวินัยการออม การใชจายเงินเพื่อสุขภาวะการเงินที่ดี ให

ความรูดานการเงินและการสรางแรงจูงในการแกปญหาหน้ีสิน เปนตน  

4) ประกาศเกียรติคุณสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการและสถานประกอบการที่มีแนวปฏิบัติ

ที่ดีสำหรับการใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 

 
 

6
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สื่อสิ่งพิมพเผยแพร 
ในรอบป พ.ศ. 2564 สถาบันฯไดมีการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพคูมือการเรียนรูและวีดีทัศนจำนวน 16

รายการ ดังน้ี 

 

1. คู่มือ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ 
 

 

คูมือ “ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการ” จัดทำ

ขึ้นสำหรับผูตรวจสอบกิจการและผูสนใจที่จะพัฒนาความรูไปสูการเปน

ผู ชำนาญการตรวจสอบกิจการสหกรณออทรัพย เนื ้อหาหลักสูตร

ประกอบไปดวยชุดความรูทั ้งดานการพัฒนาความคิดเชิงบูรณาการ 

การพัฒนาทักษะ และประสบการณที ่จะไดรับจากวิทยากร ไดแก 

บริบทการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยในการสรางคุณคาแกสมาชิก

อยางยั ่งยืน  บทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบและ จริยธรรมของผู

ตรวจสอบกิจการ ความรู พื ้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที ่ผู ตรวจสอบ

กิจการตองรู กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบ

กิจการ เทคนิคการตรวจสอบการเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบ

ดานการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบดานการบริหารการเงิน 

และการจัดการความรู (KM) สำหรับผูตรวจสอบกิจการ 
 

 

2. คู่มือ Coaching Team 
 
 

คูมือ “Coaching Team: สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากที ่ใชนวัตกรรม” จัดทำขึ ้นเพื ่อพัฒนาเครื ่องมือการสงเสริมขีด

ความสามารถของสถาบันเกษตรกรใหม ีข ีดความสามารถในการ

แกปญหาแกผูมีรายไดนอยที่อยูในอาชีพการเกษตรและชุมชนทองถิ่น 

แนวทางการสงเสริมภายใต GROW Model Platform จะเกี่ยวของกับ

การยกระดับองคกรใหมีการดำเนินการอยางรอบคอบ และใชนวัตกรรม

ตัวแบบธุรกิจมาชวยจัดการกับปญหาที่ซับซอนในรูปแบบของระบบ

ตลาดแบบมีสวนรวมเพื่อกาวขามความเหลื่อมล้ำเพื่อสรางโอกาสอยาง

ย่ังยืน 
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3. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 
 

 
 สถาบันวิชาการดานสหกรณ จ ัดทำรายงานประกัน

คุณภาพในชวงเวลาการดำเนินงานของสถาบันฯในรอบปการศึกษา 

2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564)  ดำเนินการประเมิน

คุณภาพผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

และแผนดำเนินการ องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การ

บริการวิชาการ องคประกอบที ่ 4 การเงินและงบประมาณ  และ

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ เพ่ือสะทอนการพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานที่ไดมุงมั่นดำเนินงานในการคนหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อการ

นำชุดความรูจากการวิจัยไปใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 

ตลอดจนการสร างเคร ือข ายทางว ิชาการเพื ่อสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยสำหรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่จะนำองคความรูจาก

การวิจัยสูการช้ีนำสังคมและการพัฒนาประเทศ  
 

 

 

4. รายงานประจำปี 2563 
 

รายงานประจำปของสถาบันวิชาการดานสหกรณเลมนี้ จัดทำขึ้น

เพื่อสรุปเรื่องราวสำคัญที่ชี้ใหเห็นผลการดำเนินงานในภารกิจตางๆ 

ของสถาบันฯในรอบป พ.ศ. 2563 ชี้ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษที่

เปนผลงานของทีมงานและภาคีเครือขายของสถาบันฯ ที่มารวมมือ 

กันสรางสรรคคุณคาสหกรณในการยกระดับการทำงานของ

สหกรณ/องคกรที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมในรอบปที่ผานมา 

รวมทั้งการไดมีโอกาสนำชุดความรูและนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่

เปนผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรของกรม

สงเสริมการเกษตรทั่วประเทศ รวมทั้งการเผยแพรชุดความรูและ

นวัตกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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5. เผยแพร่รายการชวนคิดชวนคุย      7 รายการ ไดแก 
 

เผยแพรสื่อวีดีทัศนและคลิปวีดีโอผานรายการชวนคิดชวนคุยใน www.cai.ku.ac.th และเผยแพรใน

ชอง Youtube.com จำนวน 7 รายการ ดังน้ี 
 

1) กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก  

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

 
  

2) แนวทางการยกระดับสูศูนยกลางทางการเงิน  

เผยแพรเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=7UxwwtlQBw

U 

 
  

3) ภาคีเครือขายกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เผยแพรเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=wizeO0gb8nE 

 
  

4) หลักสูตรการสงเสริมการเกษตรระยะที่ 3 

เผยแพรเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
https://www.youtube.com/watch?v=hIzIoukCLuo 
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5) การวิจัยเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่

อยางยั่งยืน 

เผยแพรเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
https://www.youtube.com/watch?v=me7ng6cpRLY 

 
  

6) Thailand’s grassroot economic 

development policy 

เผยแพรเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 
https://www.youtube.com/watch?v=cWv5MY97rlE 

 
  

7) หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่

ใชนวัตกรรม  

เผยแพรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
https://www.youtube.com/watch?v=BzGTyg0zvxs 

 
 

 

6. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อวิทยุรัฐสภา      1 รายการ ไดแก 

 
หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม เผยแพรเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 
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สื่อสิ่งพิมพเผยแพรออนไลน 
ในรอบป พ.ศ. 2564 สถาบันฯไดมีการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพเปนคลังความรูในรูปแบบตาง ๆ ไดแก 

บทความ หนังสือ รายงานวิจัย คูมือ Pocket สื่อประชาสัมพันธ วีดีทัศน และการเผยแพรผานรายการทีวี 

หนังสือพิมพ และเครือขายอินเตอรเน็ต จำนวน 690 รายการ ดังน้ี  

(http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=375) 
 

e-Books จำนวน 31 รายการ 

 

http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=375
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e-Reports จำนวน 103 รายการ 
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e-Manuals จำนวน 25 รายการ 
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วีดีทัศนผลงานสรางสรรคและรายการชวนคิดชวนคุย จำนวน 127 รายการ 
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บทความออนไลน จำนวน 414 รายการ 
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ตารางกิจกรรมสถาบันในรอบปงบประมาณพ.ศ. 2564 
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีการดำเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 148

กิจกรรม ดังรายละเอียด 
 

ลำดับ วัน/เดือน/ป รายการ จำนวน

ผูเขารวม 

สถานที่ 

1.  1 ต.ค. 2563 สถาบันวิชาการดานสหกรณจัดเวทีการ

จัดการความรู (KM) ผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการ  

รุนท่ี 21 

22 ณ หองนนทรี 3 ชั้น 4 อาคารเค.ยู โฮม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 

2.  6 ต.ค. 2563 คุณราศี รุงมณี หัวหนาสำนักงานสภา-

เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เขาพบ

ผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เพ่ือขอคำปรึกษาเรื่องการตลาดผลิตภัณฑ

ประมงพ้ืนบานแปรรูปของกลุมเกษตรกร

แมกลอง จ.สมุทรสงคราม  

2 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

บางเขนกรุงเทพมหานคร 

3.  7 ต.ค. 2563 ทีมหนวยสงเสริมรวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดทำแผนธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนการ

ผลิตขาวอาหารปลอดภัยอยางมีสวนรวม

ของวิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม” 

ภายใตโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากภายใตความรวมมือของภาคีภาครัฐ 

ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาโซคุณคาของอาหาร

ปลอดภัยในจงัหวัดกาญจนบุรี” 

23 ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม             

ตำบลทามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี 

4.  12 ต.ค. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

วิชาการชสอ. ชุดท่ี 48  คร้ังท่ี 3/2564 

12 ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด (ชสอ.) อำเภอบางกรวย  

จังหวัดนนทบุรี 

5.  14 ต.ค. 2563 ทีมหนวยสงเสริม TRP4 ประชุมแลกเปลี่ยน

ประสบการณแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากกับผูบรหิารและทีมงานสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

21 ณ  หอง 531 อาคาร 5 สำนกังานสภา-

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เขตปอมปราบศัตรูพาย 

กรุงเทพมหานคร 

6.  15 ต.ค. 2563 การประชุมประจำเดือนสถาบันฯ ครั้งท่ี  

9/2563 

5 หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป รายการ จำนวน

ผูเขารวม 

สถานที่ 

7.  16 ต.ค. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุม

คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) 

ชุดท่ี 48 ครั้งท่ี 3 

12 ณ หองประชุม 302 ชั้น 2 ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

(ชสอ.)อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

8.  17 ต.ค. 2563 ผูอำนวยการเขารวมพิธีถวายผาพระกฐิน

พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิร-

เกลาเจาอยูหัวฯ  

90 ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร              

ตำบลสวนใหญ อำเภอมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี 

9.  26 ต.ค. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

กองทุนเพ่ือผูใชแรงงานคร้ังท่ี 10/2563 

12 ณ หองประชุมกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 

10.  26 ต.ค. 

2563 

ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล คณะเศรษฐศาสตร   

12 ณ หอง 5706 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ  

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

11.  27 ต.ค. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดท่ี 33 ครั้งท่ี 10/2563 

สหกรณออมการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย จำกัด 

27 ณ หองประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3                  

สหกรณออมการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย                

จังหวัดนนทบุรี 

12.  28 ต.ค.2563 ผูอำนวยการเขารวมเวทีเสวนา “งานวิจัย

เชิงระบบเพ่ือการจัดทำแผนวิทยาศาสตร 

วิจัย และนวัตกรรม ววน.” 

50 ณ หองประชุม Aster 2-3 ชั้น 14 

โรงแรม St. Regis ราชดำริ 

กรุงเทพมหานคร 

13.  31 ต.ค.2563 หนวยสงเสริมนำเสนอรายงาน

ความกาวหนา ครั้งท่ี 2 โครงการหนวย

สงสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใช

นวัตกรรม ภายใต TRP4 ระยะท่ี 2 

11 ณ หองประชุม 2ชั้น 14 สกสว.อาคาร

เอส เอ็ม ทาวเวอร เขตพญา-ไท 

กรุงเทพมหานคร 

 

14.  2 พ.ย. 2563 ผูอนำวยการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการ CFF (ศูนยกลางทางการเงิน

สหกรณออมทรัพย) ชสอ.   

12 หอง 302 ชั้น 2  ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด อำเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

15.  3 พ.ย. 2563 รองผูจัดการใหญ ชสอ. และทีมงานเขา

พบผูอำนวยการสถาบันวิชาการดาน

สหกรณเพ่ือขอคำปรึกษาการพัฒนา

หลักสูตรอบรม 

4 ณ หองประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป รายการ จำนวน

ผูเขารวม 

สถานที่ 

16.  3 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการและทีมงานประชุมรวมกับ

ดร.เมธาวี เพียรภักดี อาจารยประจำคณะ

อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือหารือการตอยอด

ผลิตภัณฑมันมวงวิสาหกิจชุมชนบานหวย

เสือและการตอยอดผลิตภัณฑของ

วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน  

3 ณ หองประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

17.  3 พ.ย. 2563 ทีมงานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

เขาพบผูอำนวยการสถาบันวิชาการดาน

สหกรณเพ่ือขอปรึกษาการนำตัวแบบการ

ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและ

สหกรณท่ีมีคุณคาไปใชในการคัดเลือก

รางวัลใหกับขบวนการสหกรณภายใตการ

ดำเนินการของสันนิบาต-สหกรณแหง

ประเทศไทย 

4 ณ หองประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

18.  5 พ.ย. 2563 รศ.ดร.ประสงค ตันติชัย และ รศ.ดร.สันติ 

ศรีสวนแตง หัวหนาโครงการวิจัยและ

นักวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากภายใตความรวมมือของภาคี

ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชา

สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ

คุณคาของอาหารปลอดภัยในจ.

กาญจนบุรี ขอเขาพบผูอำนวยการสถาบัน

วิชาการดานสหกรณเพ่ือขอคำแนะนำการ

ขับเคลื่อนโครงการวิจัยในระยะ 6 เดือน

สุดทาย 

4 ณ หองประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

19.  7 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการรวมงานแถลงขาวงานสังคม

สุขใจ ครั้งท่ี 7ภายใตคอนเซ็ปต “เราปรับ

...โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม ขับเคลื่อน

สังคมอินทรียสูชีวิตท่ีสมดุล 

100 อาคารสามพรานโมเดล อะคาเดม่ีสวน

สามพราณ อำเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 

20.  9 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

จากทีมวิจัยคณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขารวม

ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการดำเนนิงาน

โครงการวิจัย 

30 ณ หองประชุม ชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป รายการ จำนวน

ผูเขารวม 

สถานที่ 

21.  10 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมเพ่ือเตรียมการ

สำหรับการประชุมชี้แจง (ราง) กฎ

กระทรวงฯ รวม 5 ฉบับ 

12 ณ หอง 601 ชั้น 6 สำนักงานชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

22.  10 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

วิชาการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)ชุดท่ี 48 คร้ังท่ี4 

12 ณ หองประชุม 302 ชั้น 3 ชสอ.    

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

23.  11 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการเขารวมย่ืนหนังสือขอเสนอ

ขอคิดเห็นของขบวนการสหกรณ และ

ชี้แจงรางกฎกระทรวง ตามท่ี ครม.อนุมัติ

หลักการ จำนวน 5 ฉบับ ตอผูแทน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

15 ณ หองประชุมเดือน บุญนาค ชั้น 2  

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา              

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

24.  12 พ.ย.2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากสกสว.ในฐานะ

ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะรายงาน

ความกาวหนาครั้งท่ี 2 โครงการวิจัย 

“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต

ความรวมมือขอภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อน

การพัฒนาโซแหงคุณคาของอาหาร

ปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี” ณ หอง

ประชุมฟามุย คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กำแพงแสน  

42 ณ หองประชุมฟามุย คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย- 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม 

 

25.  13 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญเปนวิทยากร

บรรยายในหัวขอ “การวางแผนสูเปาหมาย

อนาคตรวมกัน” ในเวทีเสวนาการเลี้ยง

และการจัดการทรัพยากรหอยแครงใน

พ้ืนท่ีอาวไทยตอนบน 

50 ณ หองประชุมโรงแรมไดมอนดพลาซา  

อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุ

ราษฎรธานี 

26.  13 พ.ย. 2563 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท อ.ชาณาณินฐ 

สัจจชยพันธ และน.ส.สายสดุา ศรีอุไร ลง

พ้ืนท่ีดูการเพาะเลี้ยงหอยแครง นำโดย

คุณไพบูลย แพวิเศษ ประธานชมรม

เกษตรกรผูเลี้ยงหอย (อาวทาฉาง) 

5 ณ ตำบลทาฉาง อำเภอทาฉาง จังหวัด              

สุราษฎรธานี 

27.  16 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.)       

ครั้งท่ี 3/2563 

20 ณ หองประชุม134-135 ชั้น 3 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ         

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป รายการ จำนวน

ผูเขารวม 

สถานที่ 

28.  16 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการ CFF (ศูนยกลางทางการเงิน

สหกรณออมทรัพย) ชสอ.   

11 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จำกัด (ชสอ.) อำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 

29.  17 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงราง

กฎกระทรวงตามท่ีไดหารือในครั้งท่ีผาน

มาตอผูแทนสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 

และผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ 

30 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

30.  18 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย              

ชุดท่ี 25 คร้ังท่ี 2/2564 

27 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 6  อาคาร

ศูนยประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย จำกัด เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

31.  23 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

กองทุนเพ่ือผูใชแรงงานครัง้ท่ี  11/2563 

15 ณ หองประชุมกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน ชั้น 8 ถ.มิตรไมตรี  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

32.  23 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญจาก ชสอ. เปน

วิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการ

พัฒนาระบบการเงินสหกรณท่ีเกื้อหนุน

การพ่ึงพาตนเองและรวมมือกันระหวาง

สหกรณฯ” 

38 ณ หอง 601 ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) อำเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

33.  24 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมรางกฎกระทรวง

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี ๓) 

20 ณ หองประชุมสมภพ โหตระกิตย ชั้น 4 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร 

34.  25 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากสกสวก.เขา

รวมประชุมนำเสนอความกาวหนาราง

บทความประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

11 ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว.อาคาร

เอสเอ็ม ทาวเวอรเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

35.  26 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากมสธ.รวม

ประชุมคณะกรรมการประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตรฯ และกรรมการ

พิพากษหลักสูตร แขนงวิชาสหกรณ 

10 ณ หอง 233 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

36.  27 พ.ย. 2563 ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ               

ครั้งท่ี 10/2563 

5 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

37.  30 พ.ย. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดท่ี 33 ครั้งท่ี 11/2563 

28 ณ หองประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3  สหกรณ-

ออมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
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ผูเขารวม 
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สหกรณออมการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศ

ไทย จำกดั 

38.  1 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญใหเขารวมประชุม

ชี้แจง(ราง) กฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2562 รวม 5 ฉบับ 

12 หองประชุมสมภพ โหตระกิตย ชั้น 4 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร 

39.  2 ธ.ค. 2563 ทีมหนวยสงเสริม TRP4 ลงพ้ืนท่ี 

Coaching ทีมวิจัย ดร.สุพรรณี ลีโทชวลิต

กุล เพ่ือชวยแนะนำในฐานะทีมหนวย

สงเสริม จัดทำรายงานขั้นสุดทายและ

เครื่องมือวิเคราะหทางสังคมศาสตรตามท่ี

เขียนไวใน proposal แกทีมวิจัย                     

การยกระดับขีดความสามารถของชุมชน

ชายฝงในการเพาะเลี้ยงและการจัดการ

ทรัพยากรหอยแครงในพ้ืนท่ีอาวไทย

ตอนบน 

10 ณ สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข 

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

40.  3 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.

กำแพงแสนเปนวิทยากรรวมเสวนา เรื่อง 

ภาคีเครือขายกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

ราก:บทเรียนจากพ้ืนท่ี 

70 ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 ศูนยเรียนรวม 

3  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

41.  4 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ศึกษากรณีการใหสิทธิ์สมาชิกสหกรณถอน

หุน-คืนบางสวน ครั้งท่ี 1/2563  

13 ณ หอง 226 ชั้น 2 กรมสงเสริมสหกรณ  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

42.  4 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการกลุมวิจัยดานสงเสริม

การเกษตร และนักวิชาการชำนาญการ 

กรมสงเสริมการเกษตร ขอเขาพบ

ผูอำนวยการสถาบันฯ เพ่ือขอคำปรึกษา

ในการนำตัวแบบงานวิจัยไปใชในการ

ดำเนินการวิจัยในวิสาหกิจชุมชน 

3 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

43.  7-8 ธ.ค. 2563 สกสว.เชิญผูอำนวยการเปนผูทรงคุณวุฒิ

ใหขอเสนอแนะงานวิจัยภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือและลงพ้ืนท่ีวิจัย 

23 ณ หองประชุม M1 อาคารอำนวยการ

อุทยานวิทยาศาสตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง

ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
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44.  8 ธ.ค. 2563 ทีมหนวยสงเสริม พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิ 

และทีมวิจัยในพ้ืนท่ีดูงานเครือขายกลุม

เกษตรอินทรียบานนายม   

16 ณ ตำบลบานโนน อำเภอซำสูง จังหวัด

ขอนแกน 

 

45.  9 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ ชุดท่ี 48 ครั้งท่ี 5 ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)   

12 ณ หอง 302 ชั้น 3 ชุมนุมสหกรณออม-

ทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

46.  10 ธ.ค.2563 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเชิญ

ผูอำนวยการสถาบันฯ เขารวมประชุม

ใหญสามัญประจำป 2563 และมอบ

รางวัลนักสหกรณท่ีมีคุณคาแหงป 2563 

200 ณ โรงแรม เอเชีย แอรพอรต โฮเต็ล                 

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

47.  11 ธ.ค. 2563 ทีมหนวยสงเสริมรวมงานสังคมสุขใจ  

ครั้งท่ี 7 

300 ณ สวนสามพราณ อำเภอสามพราณ  

จังหวัดนครปฐม 

48.  14 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูแทนไปรวม

ชี้แจงรายละเอียด (ราง) กฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2562 รวม 5 ฉบับ 

20 หองประชุมปรีดีพนมยงค  ชั้น 3 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

49.  14 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการ CFF (ศูนยกลางทางการเงิน

สหกรณออมทรัพย) ชสอ.   

11 ณ หอง 302 ชั้น 3 ชุมนุมสหกรณออม-

ทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

50.  14 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมหารือวิทยากร 

หลักสูตร กรรมการดำเนินการแบบมือ

อาชีพ ชสอ. 

12 ณ หอง 302 ชั้น 3 ชุมนุมสหกรณออม-

ทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

51.  15 ธ.ค.2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูแทนไปรวม

ชี้แจงรายละเอียด (ราง) กฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2562 รวม 5 ฉบับ 

40 หองประชุมปรีดี พนมยงค  ชั้น 3 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร 

52.  16 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากประธาน

คณะทำงานโครงการเกษตร &เกษตร 

2021 ประชุมหารือเพ่ือพิจารณา

รายละเอียดและกรอบดำเนินงาน

โครงการประเมินศักยภาพการจัดการ

เศรษฐกิจชุมชน  

14 ณ หองประชุมสำนักสงเสริมและ

ฝกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 
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53.  21 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูแทนไปรวม

ชี้แจงรายละเอียด (ราง) กฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2562  

20 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 

54.  22 ธ.ค. 2563 ภาควิชาสหกรณ เขาพบผูอำนวยการ

สถาบันฯเพ่ือแสดงความยินดีท่ีไดรับโล

เชิดชูประกาศเกียรติคุณจากสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยในฐานะบุคลากร

ท่ีทรงคุณคาตอขบวนการสหกรณ 

9 ณ หอง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

55.  23 ธ.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ ครั้งท่ี 1/2563  

11 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

56.  24 ธ.ค. 2563 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดท่ี25 

ครั้งท่ี 3/2564 

30 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 6  อาคาร

ศูนยประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย จำกัด              

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

57.  24 ธ.ค. 2563 บุคลากรสถาบันเขารวมงานวันยกยอง

ชมเชยบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร 

ประจำป 2563 

130 คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 

58.  29 ธ.ค. 2563 กลุมวิจัยดานสงเสริมการเกษตร กรม

สงเสริมการเกษตรขอเขาพบผูอำนวยการ

เพ่ือขอความรูในการขับเคลื่อนงานวิจัยใน

วิสาหกิจชุมชน 

9 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

59.  30 ธ.ค. 2563 ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ ครั้งท่ี 

11/2563 และงานเลี้ยงปใหมสถาบันฯ 

5 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

60.  13 ม.ค. 2564 กลุมวิจัยดานสงเสริมการเกษตร           

กรมสงเสริมการเกษตร ขอเขาพบ

ผูอำนวยการสถาบันฯ เพ่ือวางแผนจัด

อบรมเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 

10 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

61.  18 ม.ค. 2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากสมาคม

ผูบริโภคอินทรียไทยเขารวมประชุม

พิจารณามิติการประเมินความย่ังยืนของ

ระบบอาหารและเกษตรกรรม (ระบบ

ออนไลน) 

12 ณ สวนสามพราน อำเภอสามพราน                   

จังหวัดนครปฐม 
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62.  19 ม.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุม

คณะกรรมการวิชาการ ชสอ. ชุดท่ี 48 

ครั้งท่ี 6  

11 ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด (ชสอ.) อำเภอบางกรวย         

จังหวัดนนทบุรี 

63.  20 ม.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดท่ี25 

คร้ังท่ี 4/2564 (ผานระบบออนไลน) 

30 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 6  อาคาร

ศูนยประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย จำกัด เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

64.  25 ม.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

กองทุนเพ่ือผูใชแรงงานคร้ังท่ี  1/2564 

12 ณ หองประชุมกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน ชั้น 8 ถ.มิตรไมตรี  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

65.  26 ม.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดท่ี 33 ครั้งท่ี 11/2563 

สหกรณออมการไฟฟาฝายผลิตแหง-

ประเทศไทย จำกัด 

27 ณ หองประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3  สหกรณ

ออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 

66.  29 ม.ค. 

2564  

ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ ครั้งท่ี 

1/2564  

5 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

67.  4 ก.พ. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมสรุปแผน

บริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร 

ประจำปงบประมาณ 2564 

18 ณ หอง EC5628 อาคารปฏิบัติการ 

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

68.  10 ก.พ. 2564 ผูอำนวยการสถาบันฯไดรับเชิญจากกรม

สงเสริมการเกษตร เปนวิทยากรอบรม 

เรื่อง กระบวนทัศนการพัฒนาเกษตรกรสู

เปาหมายยุทธศาสตรชาติและเปาหมาย

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ผานระบบออนไลน   

125 ณ หองประชุม 7 ชั้น 5 กรมสงเสริม

การเกษตร กรุงเทพมหานคร 

69.  10 ก.พ. 2564 ท่ีปรึกษาสำนักงานสภาพัฒนาการ-

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและทีมงาน 

ขอเขาพบผูอำนวยการเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูในประเด็นปญหาขบวนการ

สหกรณไทยในปจจุบัน และแนวทางแกไข

ในอนาคต เพ่ือรวบรวมขอมูลสำหรับการ

เตรียมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  

8 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ผูเขารวม 
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70.  11 ก.พ. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล คณะเศรษฐศาสตร     

ครั้งท่ี 1/2564 

11 ณ หอง 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ 

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

71.  11 ก.พ. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมวิทยากร 

โครงการอบรมกรรมการมืออาชีพ (ชสอ.) 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

12 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จำกัด (ชสอ.) อำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 

72.  16 ก.พ. 2564 สอ.กฟผ.เชิญผูอำนวยการในฐานะท่ี

ปรึกษาเขารวมประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2564 (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Zoom Webbinar) 

500 ณ หองเฟองฟา 1 อาคารนันทนาการ 

สำนักงานใหญ กฟผ.53 หมู2 ถนนจรัญ

สนิทวงศ ตำบลบางกรวย อำเภอบาง

กรวย นนทบุรี  

73.  17 ก.พ. 

2564 

ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดท่ี25  

ครั้งท่ี 5/2564  

27 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 6  อาคาร

ศูนยประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย จำกัด  

74.  20 ก.พ.2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ ชุดท่ี 48 ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)   

12 ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกดั อำเภอบางกรวย  

จังหวัดนนทบุรี 

75.  23 ก.พ. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ สหกรณออมการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย จำกัด ชุดท่ี 33 

27 ณ สหกรณออมการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย  

จังหวัดนนทบุรี 

76.  24 ก.พ. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุม

คณะกรรมการกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน 

ครั้งท่ี  2/2564 

11 ณ หองประชุมกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน ชั้น 8 ถ.มิตรไมตรี  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

77.  27 ก.พ. 2564 ทีมวิจัยหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใต TRP4 

ระยะท่ี 2 และนักวิจัยพ้ืนท่ีกาญจนบุรี

รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความเปนไป

ไดในการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนและการ

จัดทำแผนธุรกิจของกลุมเกษตรกรนาป

บานพนมนาง” ภายใตโครงการวิจัยการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใตความ

รวมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน 

และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อน

การพัฒนาโซคุณคาของอาหารปลอดภัย

ในจังหวัดกาญจนบุรี”  

29 ณ สถาบันการเงินชุมชนหมูบาน พนม

นาง หมูท่ี 2 หมูบานพนมนาง ตำบล

ดอนแสลบ อำเภอหวยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุร ี
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78.  6 มี.ค. 2564 ทีมหนวยสงเสริมฯและนักวิจัยในพ้ืนท่ี

รวมประชุมเชิงปฏิบัติการกับ

กลุมเปาหมายเพ่ือการเตรียมขอมูลการ

จดทะเบียนกลุมและการเลือก

คณะกรรมการดำเนินการกลุม 

13 ณ ศาลาอเนกประสงคหมูบานแหลม

มะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลม

งอบ จังหวัดตราด 

79.  6 มี.ค. 2564 ทีมวิจัยหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใต TRP4 

ระยะท่ี 2 และทีมวิจัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูแนว

เขตพ้ืนท่ีอนุรักษหอยแครงจำนวน 200ไร 

8 ณ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

80.  7 มี.ค. 2564 ทีมวิจัยหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใต TRP4 

ระยะท่ี 2 ทีมวิจัย ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกับกลุมเปาหมายเรื่อง “การ

พัฒนาผลิตภัณฑ” ภายใตโครงการ “การ

ยกระดับขีดความสามารถของชุมชน

ชายฝงในการเพาะเลี้ยง และการจัดการ

ทรัพยากรหอยแครงในพ้ืนท่ีอาวไทย

ตอนบน และโครงการอนุรักษ และฟนฟู

แหลงหอยแครงโดยการมีสวนรวมของคน

ในตำบลแหลมงอบ และตำบลน้ำเชี่ยว 

จังหวัดตราด”  

26 ณ ศาลาอเนกประสงคหมูบานแหลม

มะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลม

งอบ จังหวัดตราด 

81.  10-12 มี.ค. 

2564 

ผูอำนวยการสถาบันฯ ไดรับเชิญจาก 

ชสอ.เปนประธานในพิธี โครงการอบรม 

หลักสูตรคณะกรรมการมืออาชีพ 

47 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช คอน

เวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

82.    11 มี.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ  

ครั้งท่ี 1/2564 

37 ณ หองประชุมกองพัฒนาระบบ

สนับสนุนการสหกรณ 2 (กพน.2) กรม

สงเสริมสหกรณ  เขตเทเวศร กทม. 

83.  11 มี.ค. 2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูแทนไปรวม

ชี้แจงรายละเอียด (ราง) กฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2562 รวม 5 ฉบับ 

50 หองประชุมปรีดี พนมยงค  ชั้น 3 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร 

84.  12 มี.ค. 2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญจาก ชสอ.เปน

วิทยากรบรรยาย ในหัวขอ “การจัดการ

สหกรณออมทรัพยตามแนวคิดของเกณฑ

47 ณ โรงแรมริชมอนดสไตลลิช คอนเวนชั่น 

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
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กำกับดูแลความม่ันคง (Prudential 

Standard)” 

85.  17 มี.ค.2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากกรมสงเสริม

การเกษตร เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง 

กรอบคิดการวิเคราะหสถานการณเพ่ือ

ประเมินทุนทรัพยากรและโอกาสทาทาย

ของกลุมเปาหมายผานระบบ 

Conference และระบบ Zoom  

125 ณ หองประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 

กรมสงเสริมการเกษตร 

กรุงเทพมหานคร 

 17 มี.ค.2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมใหญวิสามัญ

ประจำป 2564 ครั้งท่ี 1/ 2564 และ

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี34 

สอ.กฟผ.  

47 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช1-2  

อาคารจอดรถ (ต.040) ชั้น 9 สหกรณ

ออมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย จำกัด อำเภอบางกรวย           

จังหวัดนนทบุรี 

86.  22 มี.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.)  ครั้งท่ี 

1/2564 

60 ณ หองประชุม134-135 ชั้น 3  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร 

87.  22-27 มี.ค. 

2564 

สถาบันฯดำเนินการจัดโครงการอบรม     

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

อยางผูชำนาญการ รุนท่ี 22 

33 ณ หองพันธุมดิษยมณฑล อาคารเค.ยู 

โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

88.  26 มี.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดท่ี25  

ครั้งท่ี 6/2564  

38 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 6  อาคาร

ศูนยประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย จำกัด 

89.  1 เม.ย. 2564 รองผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะทำงาน

จัดหาชุดพิธีการ ชุดเครื่องแบบ และชุด

ปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ 2564 

14 ณ หอง 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ 

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                      

90.  7 เม.ย. 2564 หนวยสงเสริมลงพ้ืนท่ีตนแบบกลุม

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญผักปลอดภัย 

รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร 

25 ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญผัก

ปลอดภัย อำเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธาน ี

91.  9 เม.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุม EdPEx.          

ครั้งท่ี 1/2564 (ผานระบบไลน) 

12 ณ หอง 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ 

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                      

92.  10 เม.ย. 2564 ผูอำนวยการลงพ้ืนท่ีตลาดไทและตลาด      

สี่มุมเมืองเพ่ือเก็บขอมูลวิจัย 

1 ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี 

และตลาดสี่มุมเมือง                                  

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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93.  19 เม.ย. 2564 ผูอำนวยการสถาบันฯ ประชุมรวมกับ

ผูอำนวยการกลุมวิจัยดานสงเสริมดาน

การเกษตร และทีมงานสำนักงานเกษตร

อำเภอสามโคกผานระบบออนไลน 

Zoom Meeting เพ่ือประเมินผลและขอ

ขอคิดเห็นในการลงพ้ืนท่ีกลุมแปลงใหญ

ผักปลอดภัย อำเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานีเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2564 

6 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน กรุงเทพมหานคร 

94.  21 เม.ย. 2564 ผูอำนวยการสถาบันฯไดรับเชิญจากกรม

สงเสริมการเกษตร เปนวิทยากรบรรยาย 

ใหความรูแกนักสงเสริมการเกษตรใหมี

กระบวนทัศนและทักษะการพัฒนา

เกษตรกรตลอดจนเครือขายวิสาหกิจ 

ชุมชน ครั้งท่ี 3 ผานระบบออนไลน 

Zoom meeting 

309 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

95.  26 เม.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน  

ครั้งท่ี 4/2564  

11 ณ หองประชุมมิตรไมตรี 2  ชั้น 5 กรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

96.  27 เม.ย.2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู “เศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน”ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก กรณีภาคกลาง

ตะวันตก” ผานระบบออนไลน 

24 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

97.  3 พ.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะทำงาน

โครงการกาวหนาสูความเปนเลิศ (KU 

Grow Project)   กลุมทาทาย คณะ

เศรษฐศาสตร ผานระบบออนไลน 

11 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

98.  9 พ.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมหารือทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4) 

รวมกับ ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา คุณอิษฎ 

ปกกันตธร หัวหนาทีมกลไกภูมิภาคและ

นักวิจัยรวม 16 คน ผานระบบประชุม

ออนไลน Zoom Meeting 

16 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

99.  11 พ.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

วิชาการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกัด ชุดท่ี 48  

12 ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุร ี
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ผูเขารวม 

สถานที่ 

คร้ังท่ี 10/2564 ผานระบบออนไลน 

100.  15 พ.ค. 2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากสกสว.เปน

ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะงานวิจัยชุด

โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบน

ฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ 

จำนวน 4 โครงการยอย ผานระบบ

ประชุมออนไลน Zoom Meeting  

40 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

101.  21 พ.ค. 2564  ผูอำนวยการสถาบันฯไดรับเชิญจาก   

กรมสงเสริมการเกษตรเปนวิทยากร

บรรยาย เรื่อง Platform การพัฒนาโซ-

คุณคาเพ่ือการยกระดับมูลคาเพ่ิม

ผลิตภัณฑ/บริการเพ่ือความย่ังยืน ใหกับ

เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรผาน

ระบบออนไลน 

300 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

102.    21 พ.ค. 2564 สถาบันฯจัดเวทีถอดบทเรียนภายใต

โครงการวิจัย TRP 4 ผานระบบออนไลน  

40 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

103.  24 พ.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน ครั้งท่ี

5/2564 ผานระบบออนไลน 

12 ณ หองประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร        

ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุมครอง 

104.  25 พ.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดท่ี 25  

คร้ังท่ี 7/2564 ผานระบบออนไลน 

28 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

105.  29 พ.ค. 2564 ทีมหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากฯ เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

“เครื่องมือประเมินผลลัพธงานวิจัย” 

รวมกับนักวิจัยพ้ืนท่ีกาญจนบุรี ผานระบบ

ออนไลน Google Meet  

12 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

106.  31 พ.ค. 2564  ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ  

ครั้งท่ี 3/2564  

4 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

107.  1 มิ.ย. 2564 ทีมหนวยสงเสริมเขารวมเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู เรื่อง “เครือขายการเรียนรูกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” จัดโดยทีม

ภูมิภาคกลาง-ตะวันตก ผานระบบ

ออนไลน 

44 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป รายการ จำนวน

ผูเขารวม 

สถานที่ 

108.  2 มิ.ย. 2564  ทีมหนวยสงเสริมเขารวมเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู เรื่อง “การใช Impact pathway 

ในการบริหารงานวิจัย ผานระบบ

ออนไลน 

32 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

109.  2 มิ.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมพิจารณา

ประเด็นปญหาของขบวนการสหกรณ 

11 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 6  อาคาร

ศูนยประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย จำกัด เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

110.  7 มิ.ย. 2564 สกสว.เชิญผูอำนวยการประชุมระดม

สมองผูทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดทำแผนดาน

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ป พ.ศ. 

2566-2570  ผานระบบออนไลน 

500 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

111.  11 มิ.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ 

คร้ังท่ี 2/2564 ผานระบบออนไลน 

14 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 6 ศูนยการ

ประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย  

112.  15 มิ.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุม

คณะกรรมการวิชาการชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ชุดท่ี48  

คร้ังท่ี 11/2564 ผานระบบออนไลน 

12 ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด  อำเภอบางกรวย  จังหวัด

นนทบุรี 

113.  16 มิ.ย. 2564 ทีมหนวยสงเสริมนำเสนอผลการ

ดำเนินงานชุดโปรแกรมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากอยางย่ังยืน (TRP4) 

ผานระบบออนไลน 

38 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

114.  18 มิ.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด ชุดท่ี 48  คร้ังท่ี 11/2564  

ผานระบบออนไลน 

12 ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

115.  21 มิ.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน ครั้งท่ี 

6/2564  ผานระบบออนไลน 

17 ณ หองประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร  

ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

116.  21 มิ.ย. 2564 ทีมวิจัยพ้ืนท่ีกาญจนบุรี นำโดย รศ.ดร.

ประสงค ตันพิชัย ขอหารือผูอำนวยการ

ในประเด็น “Change Agent” ผาน

ระบบออนไลน Google Meet 

12 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ผูเขารวม 
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117.  22 มิ.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมเสวนาทางวิชาการ

ออนไลน “เวทีรวมคิด รวมสนทนา

มุมมองการแกไขปญหาสหกรณไทยอยาง

ย่ังยืน” 

13 ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส  

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

118.  23 มิ.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดท่ี25 

คร้ังท่ี 8/2564 ผานระบบออนไลน 

28 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 6  อาคาร

ศูนยประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาต-

สหกรณแหงประเทศไทย เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

119.  24 มิ.ย.2564 ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ  

ครั้งท่ี 4/2564 

4 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

120.  27 มิ.ย. 2564 สกสว.เชิญผูอำนวยการเขารวมเวทีหารือ

รูปแบบการจัดเวทีและการสื่อสาร

งานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

อยางย่ังยืน TRP4 ผานระบบออนไลน 

Zoom meeting 

12 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

121.  28 มิ.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.)  

ครั้งท่ี 2/2564 ผานระบบออนไลน  

Zoom meeting 

52 ณ หองประชุม134-135 ชั้น 3  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

122.  29 มิ.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ชุดท่ี 34 สอ.กฟผ.  

ครั้งท่ี 6/2564 

 

27 ณ สหกรณออมการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 

123.  8 ก.ค. 2564 

 

ผูอำนวยการไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิให

ขอคิดเห็นงานวิจัยโครงการการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลาง

ตะวันตกผานระบบออนไลน 

24 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

124.  13 ก.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด ชุดท่ี 48  คร้ังท่ี 12/2564  

ผานระบบออนไลน  

12 ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด  อำเภอบางกรวย   

จังหวัดนนทบุรี 

125.  15 ก.ค. 2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิให

ขอคิดเห็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง 

“การพัฒนายางพาราอยางย่ังยืนดวย

นวัตกรรมเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

36 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ฐานราก ในจังหวัดสตูล”และ “การ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในชุมชนสวน

ยาง” ผานระบบออนไลน  

126.  16 ก.ค. 2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิให

ขอคิดเห็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง 

“การพัฒนาการผลิตปาลมน้ำมันอยาง

ย่ังยืนเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐาน

ราก ในจังหวัดสตูลและพัทลุง”และ “การ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในชุมชนสวน

ปาลม” ผานระบบออนไลน  

22 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

127.  28 ก.ค. 2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิให

ขอคิดเห็นโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากภายใตความรวมมือของภาคีภาครัฐ 

ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาโซคุณคาของอาหาร

ปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี ผานระบบ

ออนไลน  

21 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

128.  28 ก.ค. 2564 ทีมหนวยสงเสริมนำเสนอรายงานฉบับ

สมบูรณโครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกจิฐานรากท่ีใชนวัตกรรม

ภายใต TRP4 ระยะท่ี 2”ผานระบบ

ออนไลน  

16 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

129.  30 ก.ค. 2564 ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ  

ครั้งท่ี 5/2564 

4 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

130.  30 ก.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน ครั้งท่ี 

7/2564  ผานระบบออนไลน 

10 ณ หองประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 

5 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร 

131.  30 ก.ค. 2564 ผูอำนวยการประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ สหกรณออมการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย จำกัด ชุดท่ี 34  ครั้งท่ี 

7/2564งานวิจัย ผานระบบออนไลน 

27 ณ สหกรณออมการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย จำกัด อำเภอบาง-กรวย  

จังหวัดนนทบุรี 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป รายการ จำนวน

ผูเขารวม 

สถานที่ 

132.  31 ก.ค. 2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากผูชวยคณบด ี

ฝายวิจัยและจัดการความรู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปนผูทรงคุณวุฒิ 

ใหขอเสนอแนะงานวิจัยผานระบบออนไลน 

Zoom meeting  

24 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

133.  9 ส.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกัด  ครั้งท่ี 13             

ผานระบบออนไลน 

12 ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด (ชสอ.) อำเภอบางกรวย  จังหวัด

นนทบุรี 

134.  18 ส.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2564 ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จำกัด  

ผานระบบออนไลน 

N/A ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  อำเภอบาง

กรวย  จังหวัดนนทบุรี 

135.  19 ส.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดท่ี 25  

ครั้งท่ี 9/2564 ผานระบบออนไลน 

42 ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

136.  23 ส.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน ครั้งท่ี 

8/2564 ผานระบบออนไลน 

16 ณ หองประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร                

ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

137.  25 ส.ค. 2564 บุคลากรสถาบันฯ เขารวมโครงการ

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนนุเพ่ือ

ยกระดับการทำงานในศตวรรษท่ี 21“การ

สื่อสารเพ่ือสรางความรวมมือ บนความ

แตกตางอยางสรางสรรค” ผานระบบ

ออนไลน 

N/A ณ หอง 205 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

138.  30 ส.ค. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ สหกรณออมการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย จำกัด คร้ังท่ี 8/2564  

ผานระบบออนไลน 

28 ณ สหกรณออมการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย จำกัด อำเภอบาง-กรวย  

จังหวัดนนทบุรี 

139.  31 ส.ค. 2564 ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ  

ครั้งท่ี 6/2564 

5 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

140.  6 ก.ย. 2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากกรมสงเสริม

การเกษตรรวมรับฟงผลการดำเนินงาน

ของจังหวัดท่ีดำเนินการสงเสริม

31 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป รายการ จำนวน

ผูเขารวม 

สถานที่ 

การเกษตรเชิงพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีเปาหมาย 12 

จังหวัด ผาน zoom meeting 

141.  10 ก.ย. 2564  ผูอำนวยการเขารวมประชุม

คณะอนุกรรมการศึกษากรณีการใหสิทธิ

สมาชิกสหกรณถอนหุนคืนบางสวน ครั้งท่ี 

1/2564 ผานระบบออนไลน 

9 ถายทอดสัญญานจากหอง ประชุม 226 

ชั้น 2 อาคาร1 กรมสงเสริมสหกรณ 

เขตเทเวศร กรุงเทพมหานคร 

142.  13 ก.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุม

คณะอนุกรรมการจัดทำตัวชี้วัดและ

ประเมินผลกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน  

ครั้งท่ี 2 ประจำป 2564 ผานระบบ

ออนไลน 

11 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขต ดิน

แดง กรุงเทพมหานคร 

143.  14 ก.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกัด ครั้งท่ี 13 ผานระบบ

ออนไลน 

12 ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด (ชสอ.) อำเภอบางกรวย  จังหวัด

นนทบุรี 

144.  21 ก.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดท่ี25  

ครั้งท่ี 10/2564 ผานระบบออนไลน 

42 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 4 ศูนยการ

ประชุมรัชนีแจมจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

145.  22 ก.ย. 2564 ประชุมประจำเดือนสถาบันฯ  

ครั้งท่ี 7/2564 ผานระบบออนไลน 

5 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

146.  22 ก.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2564 

ผานระบบออนไลน Zoom Meeting  

50 ณ หองประชุม 134-135 ชั้น 3 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

147.  25 ก.ย. 2564 ผูอำนวยการไดรับเชิญจากสภาวจิัย

แหงชาติเปนผูทรงคุณวุฒิใหขอคิดเห็น

ผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลาง-

ตะวันตก”  ผานระบบออนไลน 

25 ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

148.  27 ก.ย. 2564 ผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน ครั้งท่ี 

9/2564  ผานระบบออนไลน 

12 ณ หองประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร                

ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
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	ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และนักวิชาการชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อขอคำปรึกษาในการนำตัวแบบงานวิจัยไปใช้ในการดำเนินการวิจัยในวิสาหกิจชุมชน
	ทีมหน่วยส่งเสริม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมวิจัยในพื้นที่ดูงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนายม  
	ณ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
	ภาควิชาสหกรณ์ เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯเพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับโล่เชิดชูประกาศเกียรติคุณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในฐานะบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์
	กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอความรู้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยในวิสาหกิจชุมชน
	ที่ปรึกษาสำนักงานสภาพัฒนาการ-เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทีมงาน ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นปัญหาขบวนการสหกรณ์ไทยในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขในอนาคต เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการเตรียมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
	ทีมวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 และนักวิจัยพื้นที่กาญจนบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรนาปีบ้านพนมนาง” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี” 
	ทีมวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อดูแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์หอยแครงจำนวน 200ไร่
	ทีมวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 ทีมวิจัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์” ภายใต้โครงการ “การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝั่งในการเพาะเลี้ยง และการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งหอยแครงโดยการมีส่วนร่วมของคนในตำบลแหลมงอบ และตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด” 
	ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
	ผู้อำนวยการได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กรอบคิดการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อประเมินทุนทรัพยากรและโอกาสท้าทายของกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบ Conference และระบบ Zoom 
	ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร และทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอสามโคกผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อประเมินผลและขอข้อคิดเห็นในการลงพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
	ผู้อำนวยการเข้ารว่มประชุมหารือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4) ร่วมกับ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา คุณอิษฎ์ ปักกันต์ธร หัวหน้าทีมกลไกภูมิภาคและนักวิจัยรวม 16 คน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
	ผู้อำนวยการได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ จำนวน 4 โครงการย่อย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 
	ผู้อำนวยการสถาบันฯได้รับเชิญจาก   กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Platform การพัฒนาโซ่-คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการเพื่อความยั่งยืน ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบออนไลน์
	ทีมหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครื่องมือประเมินผลลัพธ์งานวิจัย” ร่วมกับนักวิจัยพื้นที่กาญจนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
	สกสว.เชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมเวทีหารือรูปแบบการจัดเวทีและการสื่อสารงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน TRP4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
	ผู้อำนวยการได้รับเชิญจากผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting 
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