
––



คํานํา 

การดําเนินงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบปที่ 2 ในฐานะหนวยงานตั้งใหม 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตวิสัยทัศน “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด และสรางเครือขายพันธมิตร 
ในการพัฒนาสหกรณและสังคมไทยใหยั่งยืน” ถือเปนภารกิจที่ทาทายที่บุคลากรของสถาบันฯ ตองมีความ 
มุงม่ัน ทุมเท ในการทํางานอยูตลอดเวลา เพื่อพิสูจนใหเห็นผลงานของสถาบันฯ เพ่ือการสานตอนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย ในฐานะแกนนําในการใชองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศ 

งานสําคัญในรอบป 2549 ไดแก การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว. ซ่ึงผลการ 
ดําเนินการวิจัยไดสรางเครือขายนักวิจัย และเครือขายพันธมิตร ไดทั้งส้ิน 117 เครือขาย ในพื้นที่ 36 จังหวัด 
ซ่ึงกําลังขยายผลในการดําเนินงานพัฒนาไปสูเครือขายพันธมิตรภายใตหวงโซอุปทานสินคา ที่เปน 
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญๆ ตอไป นอกจากนั้นยังไดดําเนินการโครงการวิจัยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณกับการ 
สงเสริมสหกรณ การจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) และการใหบริการวิชาการดาน 
ตางๆ แกหนวยงานรัฐ และขบวนการสหกรณ ดังรายละเอียดในรายงานประจําปฉบับนี้ 

ใครขอขอบพระคุณ คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย ภายใตการนําของอธิการบดี และ 
ประธานคณะกรรมการประจําสถาบัน (รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ) คณะที่ปรึกษา และ 
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ชวยสนับสนุนงานในภารกิจของสถาบันฯ จนสามารถลุลวงไปดวยดี 

(รองศาสตราจารยจุฑาทิพย  ภัทราวาท) 
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ธันวาคม 2549
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ความเปนมาของสถาบนัวิชาการดานสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดถูกกําหนดไวเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของแผนพัฒนา
สหกรณ พ.ศ. 2546-2549 ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ: คพช. และ
คณะรัฐมนตรี คพช. ไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจัดตั้งและดําเนินงานสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ โดยมุงหวังใหเปนศูนยกลางของเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณทั้งในและตางประเทศ ที่จะทําหนาที่ใหการ
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งและความเปนปกแผนแกขบวนการ
สหกรณ 

สถาบันวิชาการดานสหกรณจึงไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลง
วันที่ 15 กันยายน 2547 โดยมีคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ซ่ึงประกอบดวยอธิการบดีเปนประธาน
กรรมการ มีรองอธิการบดี และตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ และขบวนการสหกรณเปนกรรมการจํานวน 12 
คน หัวหนาหนวยงานคือผูอํานวยการสถาบันฯทําหนาที่บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
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ปณิธาน 

 

มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ 

 

 
 

วิสัยทัศน 

 

มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด และสรางเครือขายพันธมิตร 
ในการพัฒนาสหกรณ และสังคมไทยใหย่ังยืน 

 

 
 

พันธกิจ 

1. การวางระบบและดําเนินการวิจัยภายใตเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนา
องคความรูสูขบวนการสหกรณ 

2. การวางระบบและดําเนินการใหการศึกษาอบรมและการใหคําปรึกษาภายใต
เครือขายความรวมมือเพื่อการใหบริการแกคนที่เกี่ยวของกับขบวนการ
สหกรณและผูที่สนใจ 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพรผานสื่อตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
พัฒนาขบวนการสหกรณ 

4. การสรางและพัฒนาบุคลากรดานวิชาการภายใตแผนความรวมมือระหวาง
สถาบันที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

5. การประสานงานใหมี “เครือขายคลังสมอง” เพื่อบริการทางวิชาการแก
ขบวนการและผูสนใจ 
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โครงสรางการบริหารงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะที่ปรึกษา 

ผูอํานวยการสถาบัน 

หนวยงานพันธมิตร 

ผูทรงคุณวุฒิสถาบัน 

ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

ผช.ผอ.ฝายบริหาร 

- งานธุรการ 
- งานการเงิน 
- งานวิเทศสัมพันธ 
- งานวางแผนพัฒนา 
- ฯลฯ 

- งานวิจัย 
- งานระบบสารสนเทศ/สื่อ/
ประชาสัมพันธ 

- งานใหการศึกษาอบรม/
บริการวิชาการ 

- งานการใหคําปรึกษา 
- งานพัฒนาเครือขาย
พันธมิตร/คลังสมอง 

ผช.ผอ.ฝายวิชาการ 

อธิการบดี 
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คณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

  
 
 

 
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ
ประธานกรรมการ 

 

 

รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา 

รองประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 

กรรมการ/ผูอํานวยการ 

 

รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน 
กรรมการ 

 

ดร.จีรศักดิ์ พงษพิษณุพิจิตร 

กรรมการ 

 

อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร 

กรรมการ 

 

นายบุญมี จันทรวงศ 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

น.ส.สุพัตรา   ธนเสนีวัฒน 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 

 
รศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา

กรรมการ 

 
 
 
 
 

 
นายวิฑูรย แนวพานิช 

กรรมการ 

 
 
 
 
 

 
นายศุภชัย   ศรีศุภักอักษร 

กรรมการ 

 
 
 
 
 

 
นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร 
กรรมการและเลขานุการ 
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ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 
 
 
 
 

  

คุณสุนัย  เศรษฐบุญสราง รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ดร.สีลาภรณ  บัวสาย 

 

 
 

ที่ปรึกษาผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 
 
 
 
 

  

รศ.ดร.วันชัย  จันทรประเสริฐ ดร.สุดารัตน  สารสวาง คุณพิชิตชัย  ผองอุดม 

 
 
 
 
 

  

คุณฉัตรชัย  จรูญพงศ  คุณปองพล  เตชะวิจิตรา 
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ผูบริหารและบุคลากรสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 
 
 
 
 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 

ผูอํานวยการ 
เจาหนาท่ีประจําสถาบัน 
 

 
 
 
 

นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร 
นักวิจัย 

 
 
 
 

นางสาวณัฐพร  ชโลธร 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เจาหนาท่ีประจําโครงการ 
 

 
 
 
 

นายวรชัย  สิงหฤกษ 
ผูชวยนักวิจัย 

 
 
 
 

นายชนินทร  รัตนาเกียรติ 
ผูชวยนักวิจัย 

 
 
 
 

นางสาวณัฐกานต   จรัสรัตนวงศ 
ผูชวยนักวิจัย 
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ทุนวิจัย สกว. 13,000,000 บาท 

ทุนอุดหนุนจากแหลงอื่น ๆ 
3,804,500 บาท ทุนอุดหนุน มก. 911,960.83 บาท 

 
 
 
 

แหลงที่มาของทุนดําเนินงาน ประจําป 2549 
 
 

จํานวนทั้งสิ้น  : 5,731,960.83 บาท 

 
 
 
 
 

  งบสาธารณปูโภค 26,156.83 บาท 

  
 

งบบุคลากร 321,804 บาท 
 

งบครุภณัฑ 564,000 บาท  
 
 

ทุนอุดหนุนจาก มก. ประจําป 2549 
 จํานวนทั้งสิ้น  : 911,960.83 บาท 
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การดําเนินงานในรอบป  2549 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ แหลงทุนสนับสนุน 
จํานวน

ผูรับบริการ 

งานวิจัย :  
1 โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ 

ในพื้นที่ 36 จังหวัด 
สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย 

- นักวจิัย 300 คน 
- นักสหกรณ/ผูนํา 

10,000 คน 
2 โครงการศึกษาวิจยัเงินกองทนุพัฒนาสหกรณ

กับการสงเสริมสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ - เจาหนาที่สงเสริม

สหกรณ 350 คน 
3 โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจดัทาํแผนพัฒนาการ 

สหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) 
กรมสงเสริมสหกรณ - ทีมที่ปรึกษา/

นักวจิัย 45 คน 
4 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม สกว.  - ชาวนา 108 คน 

งานบริการวชิาการ : 
1 การจัดทําวีดีทศันการพัฒนาการมีสวนรวม 

ของสตรีสหกรณ 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากดั 

- สตรีสหกรณ 
 ทั่วประเทศ 

2 โครงการอบรมเผยแพรความรูเร่ืองตราสารหนี ้ สมาคม 
ตลาดตราสารหนี้ไทย 

- ผูเขารับการอบรม 
1,523 คน 

3 โครงการจัดทํา CD-ROM หลักสูตรเปนระบบ ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากดั 

- นักสหกรณ 
ออมทรัพย 
ทั่วประเทศ 
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แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ แหลงทุนสนับสนุน 
จํานวน

ผูรับบริการ 

งานวิจัย : 
1 โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจดัทาํแผนพัฒนาการ

สหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) 
กรมสงเสริมสหกรณ - ทีมที่ปรึกษา/

นักวจิัย 45 คน 
2 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม สกว.  - ชาวนา 108 คน 
3 โครงการวิจัยการเชื่อมโยงเครือขาย สกว. - นักวจิัย/นัก

สหกรณ/ผูนํา 
10,000 คน 

งานบริการวชิาการ : 
1 โครงการอบรมเผยแพรความรูเร่ืองตราสารหนี้  สมาคม 

ตลาดตราสารหนี้ไทย 
ผูนําสหกรณ/
เครือขายธนาคาร
หมูบานฯ/ผูสนใจ 
871 คน 

2 โครงการอบรมผูนําสหกรณ  
(หลักสูตรผูนําสหกรณอยางมีคุณคา) 

สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ 

- ผูนําสหกรณ  
  240 คน 

3 โครงการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
(หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
อยางผูชํานาญการ) 

สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ 

- ผูตรวจสอบกจิการ
สหกรณ 240 คน 

4 โครงการศูนยสารสนเทศสหกรณ 
(เนนเรื่องเครือขายและงานวจิัย) 

สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ 

- นักสหกรณ 
  ทั่วประเทศ 

5 โครงการสัมมนาวิชาการงานวันสหกรณ/ 
งานประชุมวิชาการและอื่นๆ 

มก.และหนวยงาน
พันธมิตร 

- คนในขบวนการฯ 
1,000 คน 

6 โครงการพัฒนาเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ
งานสหกรณ 

สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ และ 
หนวยงานพันธมิตร 

- คนในขบวนการ/
ผูสนใจทั่วไป 
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
ระหวาง ตุลาคม 2548-กันยายน 2549 

 
 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน
ผูเขารวม 

สถานที่ 

1 14 ก.ย. 48 
การประชุมผูทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัย 

การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36 จังหวดั 
9 

หองประชุมเฟองฟา  
อาคาร เค ยู โฮม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2 22-24 ก.ย. 48 
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ 
สถาบันเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. รุนที่ 3  
สหกรณการเกษตรพุนพิน จํากัด 

65 
โรงแรมไดมอนดพลาซา  

(สุราษฎรธานี) อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

3 6-8 ต.ค.48 
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ 
สถาบันเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. รุนที่ 4  

สหกรณการเกษตรนิคมเขื่อนภูมิดอยเตา จํากัด 
55 

โรงแรมเชียงใหมฮิลล  
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

4 22 พ.ย. 48 
ประชุมโครงการ 36 จังหวัด นําเสนอ 

(ทีมวิจัยจังหวัดปตตานี) 
11 

หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ    
50 ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

5 24 พ.ย. 48 
โครงการธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ 

ครั้งที่ 1 
51 

หองประชุม 2  อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6 25 พ.ย. 48 
ประชุมโครงการ 36 จังหวัด นําเสนอ 

(ทีมวิจัยจังหวัดปตตานี) 
50 

หองประชุม 1  
สํานักถายทอดเทคโนโลยี - 

การสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 

7 1 ธ.ค. 48 ประชุมตลาดตราสารหนี้ไทย 4 
หองประชุม 9 อาคารสารนิเทศ    
50 ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

8 16 ธ.ค. 48 สัมมนารางแผนแมบทการเงินฐานราก 1,000 โรงแรม เอส ดี อเวนิว 

9 17-18 ธ.ค. 48 
สัมมนาสถาบันฯโครงการสรางพลังชีวิต  

สรางพลังการทํางาน 
7 อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 

10 19 ธ.ค. 48 
ประชุมหารือโครงการ “สัมมนาการเชื่อมโยง
เครือขายตลาดขาวอินทรียพันธุผสมคุณธรรม

แบบครบวงจร” 
11 

หองประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11 21 ธ.ค. 48 การประชุมโครงการนํารองบูรณาการจังหวัด 36 
หองประชุม 1 สกว.  
อาคาร SM TOWER 

12 22-23 ธ.ค. 48 
การประชุมความกาวหนาโครงการพัฒนา

ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัดPhase1 
87 

หองนนทรี1 อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (ตอ) 
ระหวาง ตุลาคม 2548-กันยายน 2549 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

13  28 ธ.ค. 48 
การประชุมโครงการแนวทางการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาสหกรณ 
50 

หองราชดําเนิน 
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

14 
4-5 ม.ค. 49 

การประชุมรายงานความกาวหนา 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ 

ในพื้นที่ 36 จังหวัดPhase1 
63 

หองนนทรี1 อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

15  6 ม.ค. 49 
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนา 

ระบบสหกรณไทย ในทศวรรษที่ 10 
1,000 

หองบอลลูน 
โรงแรมบางกอกพาเลส ประตูน้ํา 

16  9 ม.ค. 49 
การประชุมขอเสนอแนะโครงการ 36 จังหวัด 

(ทีมกรุงเทพ) ครั้งที่ 1 
8 

หองประชุม 5อาคารสารนิเทศ 50ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

17  18 ม.ค. 49 
การประชุมเพื่อกําหนดกรอบทิศทาง 

การดําเนินงานและชองทางการตลาดของ 
กลุมสตรีสหกรณ 

56 
หองประชุมสหกรณออมทรัพย 

อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

18  19 ม.ค. 49 
การประชุมขอเสนอแนะโครงการ 36 จังหวัด 

(ทีมกรุงเทพ) ครั้งที่ 2 
8 

หองประชุม 5อาคารสารนิเทศ 50ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

19  26 ม.ค. 49 
การจัดนิทรรศการชุดขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
11 

หองประชุม 1 สกว. 
อาคาร SM TOWER 

20  28-29 ม.ค. 49 
โครงการ “สัมมนาการเชื่อมโยงเครือขายตลาด 
ขาวอินทรียพันธุผสมคุณธรรมแบบครบวงจร” 

120 
สํานักงานมูลนิธิธรรม 

ต.กระจาย อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร 

21  31 ม.ค. 49 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดกรอบทิศ 

ทางการดําเนินงาน กลุมเกษตรกร 
76 

โรงแรมไดมอนด  พลาซา 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

22  1-2 ก.พ. 49 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ 
ความรู” (Knowledge Management) รุนที่ 1 

51 
หองประชุม ศรีตรัง 

โรงแรม ตรัง กรุงเทพฯ 
23  2 ก.พ. 49  เขารวมประชุมวิชาการ คร้ังที่ 44  47  ศร.3 ม.เกษตรศาสตร 

24  6-7 ก.พ. 49 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ 
ความรู” (Knowledge Management) รุนที่ 2 

49 
หองแสงตะวัน ชั้น 8 

โรงแรมแกนอินน ขอนแกน 

25  8 ก.พ. 49 
ติดตามงานโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ 

ในพื้นที่ 36 จังหวัดทีมกรุงเทพฯ 
20 

หองประชุม 9อาคารสารนิเทศ 50ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

26  9 ก.พ. 49 
การประชุมโครงการแนวทางการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาสหกรณ 
35 

หองราชดําเนิน 
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (ตอ) 
ระหวาง ตุลาคม 2548-กันยายน 2549 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

27  10 ก.พ. 49 
ประชุมวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
20 

หองประชุมสํานักพิพิธภัณฑ 
และวัฒนธรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

28  13 ก.พ. 49 
ติดตามโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ 

ในพื้นที่ 36 จังหวัด 
13  อ.เมือง จ.ตราด 

29  14 ก.พ. 49  ประชุมสตรีสหกรณ  10 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

แหงประเทศไทย 

30 
15 ก.พ. 49 

(เชา) 
ติดตามงานโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ 

ในพื้นที่ 36 จังหวัดทีมสมุทรสงคราม 
5 

อาคารสารนิเทศ 50ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

31 
15 ก.พ. 49 
(บาย) 

ประชุมปรับรูปแบบ กรอบทิศทางการ 
ดําเนินงานและโครงสรางทีมวิจัย 

กรุงเทพมหานคร 
6 

หองประชุม ชั้น 5อาคารสารนิเทศ 
50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

32  17 ก.พ. 49 
ติดตามงานโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ 

ในพื้นที่ 36 จังหวัดทีมจังหวัดจันทบุรี 
และทีมจังหวัดอางทอง 

5  หอง 204  คณะเศรษฐศาสตร 

33  18 ก.พ. 49  ประชุมสตรีสหกรณ  10 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

แหงประเทศไทย 

34  20-21 ก.พ. 49 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ 
ความรู” (Knowledge Management) รุนที่ 3 

51  โรงแรม เอส.ที. โฮเต็ล ภูเก็ต 

35  22 ก.พ. 49  ประชุมสตรีสหกรณ  10 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

แหงประเทศไทย 

36  24 ก.พ. 49 
โครงการธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ 

คร้ังที่ 2 
92 

หองแสงตะวัน ชั้น 8 
โรงแรมแกนอินทร จ.ขอนแกน 

37  26 ก.พ. 49  ถวายพานพุม เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ  8  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

38  27 ก.พ. 49 
ประชุมปรับรูปแบบ กรอบทิศทางการดําเนินงาน 

และโครงสรางทีมวิจัยกรุงเทพมหานคร 
6 

หองประชุม 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (ตอ) 
ระหวาง ตุลาคม 2548-กันยายน 2549 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

39  1-2 มี.ค. 49 

“การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางทีม 
ประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัย คร้ังที่ 1” 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ 

ในพื้นที่  36 จังหวัด 

24 
หองยูงทอง โรงแรม ที เค พาเลซ 

หลักสี่ กรุงเทพ 

40  3 มี.ค. 49 
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ข และ ค 

5 
หองนนทรี ชั้น 5อาคารสารนิเทศ 
50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

41  4 มี.ค. 49 
โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
พัฒนาสตรี “บทบาทของสตรีในสหกรณออม 

ทรัพย : บริหารงาน บริหารบาน บริหารสหกรณ” 
120 

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น กทม. 

42  6 มี.ค. 49  โครงการพัฒนาศักยภาพ ธ.ก.ส.  35 
หอง นนทรี1 อาคาร เคยูโฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

43 
7 มี.ค. 49 

เชา 
ประชุมทีม กทม. โครงการ “จัดเวทีแลกเปลี่ยน 

เรียนรูบทบาทการดําเนินงานของ สสท.” 
5 

สันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย 

44 
7 มี.ค. 49 
บาย 

ติดตามงานโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่ 36 จังหวัดทีมจังหวัดกาญจนบุรี 

7 
สันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย 

45 
8 

มี.ค. 49 
สัมมนา เตรียมการจัดการอบรมตราสารหนี้  3  อาคารสารนิเทศ  50 ป 

46  8 มี.ค. 49 
เขาพบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อหารือ 
เรื่อง การจัดทําโครงการอบรมผูตรวจสอบ 

7 
อาคาร เค ยู โฮม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

47  9 มี.ค. 49 
ติดตามงานโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณใน 

พื้นที่ 36 จังหวัดทีมจังหวัดอุตรดิตถ 
3 

อาคารสารนิเทศ  50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

48  9 มี.ค. 49 
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

สกต.ธกส. 
6 

อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

49  10 มี.ค. 49 
ประชุมกับ ชสอ. เรื่องโครงการจัดทําหลักสูตร 

CD ROM 
4 

อาคารสารนิเทศ  50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

50  13 มี.ค. 49 
เสวนาวิชาการเรื่อง “ปฏิรูปการบริหาร 

ธรรมาภิบาลเปนหลักคิด” 
60 

หองปรินซแกรนด บอลรูม 
โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ
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51  14 มี.ค. 49 
ประชุมหารือ การจัดประชุมวิชาการ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
15 

สํานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

52  14 มี.ค. 49 
ติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัดทีมจังหวัดชลบุรี 

7  สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

53  14 มี.ค. 49  ประชุมคณะกรรมการเพื่อทําการคัดเลือกขอสอบ  3  สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

54  15 มี.ค. 49 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการความรูของผูนําสหกรณ 
โรงแรมหาดแกววิลลา 

จ.สงขลา 

55  16 มี.ค. 49 
การประชุมผูทรงคุณวุฒิโครงการ “การพัฒนา 

ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 
10 

หองนนทรี ชั้น 5อาคารสารนิเทศ 
50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

56  19 มี.ค. 49 
โครงการสัมมนา 

เรื่อง “การบริหารองคกรสูความเปนเลิศ” 
โรงแรมเอเชีย พัทยา 

จังหวัดชลบุรี 

57  22 มี.ค. 49  จัดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  25 
หอง EC 104 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

58  22 มี.ค. 49 
ประชุมหารือเรื่อง “การเชื่อมโยงเครือขายตลาด 
ขาวอินทรียพันธุผสมคุณธรรมแบบครบวงจร” 

4 
หองประชุมชั้น 5อาคารสารนิเทศ 
50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

59  23 มี.ค. 49  ประชุมหารือกับทีมกรุงเทพฯ  1 
หองประชุมชั้น 5อาคารสารนิเทศ 
50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

60  27 มี.ค. 49  สอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  10 
หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

61  30 มี.ค. 49 
ประชุมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ รวมกับ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
6  หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 

50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

62  3 เม.ย.49  เสวนาเรื่อง “การพัฒนาเครือขายพันธมิตรของ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” 

20 
หองประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

63  4 เม.ย.49  ติดตามงานวิจัยทีม จ.ปตตานี  จ.ปตตานี 

64  5 เม.ย.49  เขารวมประชุมการจัดทําแผนกลยุทธทาง 
การตลาดของโครงการหลวง 

จ.เชียงใหม 

65  9 เม.ย.49  ปรึกษาหารือกับนิสิตรุนที่ 1 เกี่ยวกับ 
การจัดทําการศึกษาคนควาอิสระ 

11 
หอง EC 135 ตึกอมรภูมิรัตน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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65  11-12 เม.ย.49  จัด โครงการเยี่ยมชมงานของทีมวิจัยจังหวัดตราด 
(ผูทรงคุณวุฒิ) จังหวัดตราด 

18  จังหวัดตราด 

66  17 เม.ย.49  ประชุมเสวนา 
“การพัฒนาเครือขายพันธมิตรของ สสท.” 

20 
หองประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

67  18 เม.ย.49  ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการและ 
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 9.30-12.00 น. 

หองประชุม 1 สกว. 

68  20 เม.ย.49  ประชุมตรวจรับงานวิดีทัศน 
“การพัฒนาการมีสวนรวมของสตรีสหกรณ” 

6 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

แหงประเทศไทย 

69  21 เม.ย.49  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 
แหงชาติ 

4  กรมสงเสริมสหกรณ 

70  24 เม.ย.49  ประชุมเสวนา 
“การพัฒนาเครือขายพันธมิตรของ สสท.” 

23 
หองประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

71  23 เม.ย.49  ประชุมหารือเรื่อง “การเชื่อมโยงเครือขายตลาด 
ขาวอินทรียพันธุผสมคุณธรรมแบบครบวงจร” 

120  จ.ยโสธร 

72  25 เม.ย.49 

ไดรับเชิญเปนวิทยากร รวมการประชุมโครงการ 
พัฒนาเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจของขบวนการ 

สหกรณ/กลุมผูผลิต จ.ปตตานี 
(มอบ ดร.สยุมพรโยธาสมุทร) 

- 
หองน้ําพราว โรงแรม ซี เอส 

จังหวัดปตตานี 

73  26 เม.ย.49  ประชุมธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ  31 
หองประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

74  27 เม.ย.49  สัมมนาวิชาการ “สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
จะเขมแข็งไดอยางไรในทศวรรษนี้” 

- 
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

แหงประเทศไทย 

75  5 พ.ค. 49 
ประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ของศูนยเครือขายธนาคารหมูบานตามแนว 

พระราชดําริ 
35  มูลนิธิเผยแพรชีวิตประเสริฐ 

76  8 พ.ค. 49 
ประชุมคณะทํางานรางหลักสูตร “ผูตรวจสอบ 

กิจการสหกรณ” 
12 

หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

77  9 พ.ค. 49 
เซ็นตบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มก. 

กตส.และ ชสอ. 
25 

หองประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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78  9 พ.ค. 49 
ประชุมหารือกับ ธกส.เรื่องการทําโครงการ“การพัฒนา 

เครือขายพันธมิตรการกระจายสินเชื่อสูชนบท” 
7 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณการเกษตร 

79  16 พ.ค. 49  ประชุมชี้แจงเตรียมการบริหารงบประมาณ  - 
หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 
50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

80  16 พ.ค. 49 
ประชุมเตรียมงานสัมมนา “ทางเลือกการลงทุน 

สําหรับสหกรณออมทรัพย” 
5 

อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

81  17 พ.ค. 49 
ประชุมหารือ โครงการนํารองบูรณาการจังหวัด 

เพื่อแกปญหาความยากจน 
-  จังหวัดอุตรดิตถ 

82  18 พ.ค. 49 
สถาบันฯจัดประชุมหารือ การจัดบูทแนะนํา 

การนํา ATMไปใชในระบบงานสหกรณออมทรัพย 
11 

หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

83  23 พ.ค. 49 
ประชุมเตรียมงานสัมมนา “ทางเลือกการลงทุน 

สําหรับสหกรณออมทรัพย” 
5 

หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

84  25 พ.ค. 49 
ประชุมเพื่อรวมพิจารณาแนวทางการจัดทํา 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2549 

- 
หองกําพล อดุลวิทย 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

85  26 พ.ค. 49 
จัดงานสัมมนา “ทางเลือกการลงทุนสําหรับ 

สหกรณออมทรัพย” 
462 

หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 
50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

86  27 พ.ค. 49  ประชุม “เครือขายคุณคา ชาวนาคุณธรรม”  74  จ.ยโสธร 

87  29 พ.ค. 49 
รายงานความกาวหนา 4 เดือน ประชุมโครงการ 

วิเคราะหเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในนโยบายแหงรัฐ 

14 
หองประชุม 1 สํานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

88  6 มิ.ย. 49  ประชุมคณะทํางานรางหลักสูตรผูตรวจสอบ 
กิจการสหกรณ 2/2549 

12 
หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

89  7 มิ.ย. 49 
ประชุมเพื่อจัดเตรียมการทําโครงการ 
“เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ 
สถาบันเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.” 

6 
หองประชุม 6 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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90  9 มิ.ย. 49  เขารวมกิจกรรม มก.เทิดไทองค 
พระมหากษัตริย ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป 

450 
หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 
50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

91  15 มิ.ย. 49  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง 
ทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัย 

20 
หองพุทธชาด อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

92  17 มิ.ย. 49 
โครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 

พื้นที่ จังหวัดจันทบุรี” อบรมผูนําสหกรณ/กลุม 
เกษตรกร 

120 
หองประชุมโรงเรียนมัธยมสอยดาว 

อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

93  19 มิ.ย. 49 
บรรยายวิชา“แนวทางการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพ” 

โครงการอบรมสัมมนาผูจัดการ สกต. 
หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผูจัดการ สกต.” 

27 
หองพุทธชาด อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

94  20 มิ.ย. 49 
โครงการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู : ประสบการณ 
การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณและขยายผล 

สูแผนปฏิบัติการ 
106 

หองนนทรี 1 อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

95  21 มิ.ย. 49  ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการและ 
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 

21  หองประชุม 1 สกว. 

96  22 มิ.ย. 49  รวมประชุม “เปดขุมความรูงานวิจัยชุมชน”  29  จ.สมุทรสงคราม 

97  26 มิ.ย. 49  รวมสัมมนาเรื่อง “เครือขายพันธมิตร..แนว 
ทางการพัฒนาขบวนการสหกรณไทย” 

300 
หองประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป  มก. 

98  26 มิ.ย. 49  จัดประชุม “โครงการเครือขายชมรมผูจัดการ 
สหกรณการเกษตร” 

15 
หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

99  29 มิ.ย. 49  ประชุมคณะทํางานรางหลักสูตรผูตรวจสอบ 
กิจการสหกรณ 3/2549 

10 
หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

100  6-7 ก.ค. 49 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงาน 
กลางและหัวหนาทีมวิจัย โครงการ “การพัฒนา 

ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36จังหวัด” 
40 

รีสอรทบานชมเดือน 
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (ตอ) 
ระหวาง ตุลาคม 2548-กันยายน 2549 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

101  8-9 ก.ค. 49 
เยี่ยมชมงานเครือขายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่ 36 จังหวัด 

20  จังหวัดภูเก็ต 

102  13 ก.ค. 49  ประชุมปรึกษาหารือ แผนพัฒนาสหกรณ  7  กรมสงเสริมสหกรณ 

103  19 ก.ค. 49 
สหกรณออมทรัพย TT&T เชิญบรรยาย เรื่อง 

“คานิยม หลักการ และการบริหารจัดการสหกรณ 
ออมทรัพย” 

-  สหกรณออมทรัพย TT&T 

104  20 ก.ค. 49 

รวมสัมมนาเรื่อง “ราชบุรี เมืองสหกรณเศรษฐกิจ 
พอเพียง และเปนวิทยากรบรรยาย “การพัฒนา 

ศักยภาพสหกรณ/กลุม /องคกรชุมชน 
ภายใตฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 

200 
องคการบริหารสวน 

จังหวัดราชบุรี 

105  21 ก.ค. 49 
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง 
สถาบันฯกับชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณ 

การเกษตรแหงประเทศไทย 
30 

หองประชุมสหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

106  21 ก.ค. 49 
ผชพ.วรรณะ  เสนทอง เขารวมประชุม 

“แนวทางการพัฒนาเครือขายขบวนการสหกรณ 
ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี 

- 
โรงแรมราชศุภมิตร 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

107  24 ก.ค. 49  พิธีมอบทุนวิจัยโครงการ “เครือขายคุณคาขาว 
คุณธรรม” 

5 
หองประชุม 1 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

108  28 ก.ค. 49  ประชุมคณะทํางานรางหลักสูตร 
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ คร้ังที่ 4/2549 

8  หอง 204 คณะเศรษฐศาสตร 

109  31 ก.ค. 49  ประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการและ 
ประชุมวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง 

8  หองประชุม 2 สกว. 

110  1 ส.ค.49  การพัฒนา Value Chain ของกลุมธุรกิจคาสง 
สี่มุมเมืองและตลาดไท 

9 
หองประชุม 402/2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

111  2 ส.ค.49  ประชุมหารือธนาคารหมูบาน 
ตามแนวพระราชดําริ 

9 
หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

112  3 ส.ค.49  ประชุมทีมที่ปรึกษา – กองแผนงาน 
กรมสงเสริมสหกรณ ครั้งที่ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (ตอ) 
ระหวาง ตุลาคม 2548-กันยายน 2549 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

113  7 ส.ค.49 
ประชุมหารือกับชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณ 

การเกษตรแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการ 
จัดสัมมนาวันที่ 15 กันยายน 2549 

22 
หองประชุม 6 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

114  8 ส.ค.49  การประชุมทีมที่ปรึกษา – สถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ คร้ังที่ 1 

หองประชุม 5อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

115  8 ส.ค.49  ประชุมหารือการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียง 
กับ อ.ปมทมาวดี โพชนุกุล ซูซูกิ 

6 
หองนนทรี ชั้น 5อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

116  8 ส.ค.49  ติดตามงานจังหวัดนครนายก  3  จังหวัดนครนายก 

117  9 ส.ค.49  เขารวมประชุมคณะทํางานศึกษาแนวทางการ 
พัฒนาระบบการเงินในขบวนการสหกรณ 

12 
หองประชุม 226 

กรมสงเสริมสหกรณ 

118  10 ส.ค.49 
ประชุมเตรียมงานสัมมนา 

“แนวทางการบริหารเงิน..อยางมืออาชีพ 
ในสหกรณการเกษตร” กับคุณภราดร 

4 
หองนนทรี ชั้น 5อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

119  10 ส.ค.49  ประชุมเตรียมงานนําเสนอ “โครงการวิจัย 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36 จังหวัด” 

4 
หองประชุม 5อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

120  10 ส.ค.49  ประชุมหารือเรื่องแผนพัฒนาการสหกรณ  3 
หองประชุม 5อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

121  10-22 ส.ค.49  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ  1  ประเทศอังกฤษ 

122  24 ส.ค.49  การประชุมทีมที่ปรึกษา -สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
ครั้งที่ 1 

5 
หองประชุม 5อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

123  25 ส.ค.49  ประชุมทีมที่ปรึกษา – กองแผนงาน 
กรมสงเสริมสหกรณ ครั้งที่ 1 

6  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

124  26 ส.ค.49  วิทยากรบรรยายโครงการประชุมสัมมนาเชิง 
ปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร กพส. 

100 
โรงแรมโกลเดนบีช ชะอํา 

จ.เพชรบุรี 

125  29 ส.ค.49  ประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ 
(ปตตานี , อํานาจเจริญ , นครนายก, พังงา) 

23 
หองนนทรี 3 อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

126  30 ส.ค.49  ประชุมคณะทํางานรางชมรมผูจัดการพนักงาน 
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 

25 
หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

127  31 ส.ค.49 
ประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ 
(มหาสารคาม , อุดรธานี, หนองคาย , 

หนองบัวลําภู, อางทอง) 
43 

หองนนทรี 3 อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (ตอ) 
ระหวาง ตุลาคม 2548-กันยายน 2549 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

128  1 ก.ย. 49  ประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ 
(ภูเก็ต,พัทลุง,สตูล,นครสวรรค,สมุทรปราการ) 

41 
หองนนทรี 3 อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

129  2 ก.ย. 49  ประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ 
(กระบี่,ตราด,ยโสธร,จันทบุรี) 

47 
หองนนทรี 3 อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

130 
3 ก.ย. 49  ประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ 

(กาญจนบุรี,ชลบุรี,นนทบุรี,มุกดาหาร,กทม.) 
43 

หองนนทรี 3 อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

131  4 ก.ย. 49  ประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ 
(สมุทรสงคราม) 

17  หอง 311 คณะเศรษฐศาสตร 

132  6 ก.ย. 49 
สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

ตําแหนงนักวิจัย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ 
แผน และนักวิชาการเงินบัญชี 

19  หอง 116 คณะเศรษฐศาสตร 

133  7 ก.ย. 49  ประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ 
(ลําปาง,เชียงราย,รอยเอ็ด,สุรินทร,สกลนคร) 

24 
หองนนทรี 3 อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

134  8 ก.ย. 49 
ประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ 

(พิษณุโลก,กาฬสินธุ,อุตรดิตถ,อยุธยา,สุราษฎร 
ธานี,นครศรีธรรมราช) 

25 
หองนนทรี 3 อาคาร เค ยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

135  11 ก.ย. 49  ประชุมหารือธนาคารหมูบานตามแนว 
พระราชดําริ 

10 
หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

136  11 ก.ย. 49  การพัฒนา Value Chain ของกลุมธุรกิจคาสงสี่มุม 
เมืองและตลาดไท 

6 
หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

137  13 ก.ย. 49  สอบสัมภาษณพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  9 
หองประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

138  15 ก.ย. 49  เสวนาวิชาการ “แนวทางการบริหารเงิน 
อยางมืออาชีพในสหกรณการเกษตร” 

575 
หองสุธรรม อารีกุล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

139  15 ก.ย. 49  ประชุมเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  10 
หองประชุม 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

140  18 ก.ย. 49  หารือกับคุณมานะ  ชัยวงศโรจน  3 
หองประชุม 6 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

141  22 ก.ย. 49  เขารวมสัมมนางานวิจัย “การจัดการความรู 
เพื่อพัฒนาองคกรการเงินชุมชน” 

40  หองประชุม 1 สกว.
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (ตอ) 
ระหวาง ตุลาคม 2548-กันยายน 2549 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

142  27-28 ก.ย. 49  ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทํางานรวมการจัดทํา 
แผนพัฒนาการสหกรณ พ.ศ.2550-2554 ครั้งที่ 1 

30 
รีสอรทบานชมเดือน 
จ.สมุทรสงคราม 

143  29 ก.ย. 49  ประชุมหารือกับ สกว. “การจัดนิทรรศการ 
เศรษฐกิจพอเพียง” 

20  หองประชุม 1 สกว. 

144  4 ต.ค. 49 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อวางกรอบการจัดทํา 
แผนกลยุทธสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ” ธ. 

ก.ส. 
20  หองเอ้ืองหลวง KU HOME 

145  9 ต.ค. 49  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคล่ือนแผนกลยุทธ 
ของสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ” รุนที่ 1 

70  สกต.ขอนแกน จ.ขอนแกน 

146  12 ต.ค. 49  ประชุมหารือกับคุณ ลักขณา  นะวิโรจน 
โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 

6 
หองประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

147  13 ต.ค. 49 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อวางกรอบการจัดทําแผน 
กลยุทธสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ” ธ.ก.ส. 
ระหวางผอ.สถาบัน และผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตติ 

5 
หองประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

148  16 ต.ค. 49 
ประชุมพิจารณา(ราง)บทความ และหารือเพื่อ 
พัฒนากรอบโจทยวิจัยในประเด็นเศรษฐกิจ 

พอเพียง ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสน 
28  หองประชุม 1 สกว. 

149  17 ต.ค. 49  การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
“การพัฒนาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม” 

22 
หองประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

150  17 ต.ค. 49  การประชุมหารือการตลาดขาวคุณธรรม  12 
หองประชุม 1 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

151  19-20 ต.ค. 49  รวมประชมุเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผน 
กลยุทธของสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ” รุนที่ 2 

67 
โรงแรม ท็อปแลนด 

จ.พิษณุโลก 

152  24 ต.ค. 49  รวมสัมมนาระดมความคิดเห็น 
“รางแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับ 3”  60 

หองแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

153  31 ต.ค. 49 
รวมประชุมเพื่อพิจารณารายงานความกาวหนา 
โครงการวิจัยยอย ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
30  หองประชุม 1 สกว.
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (ตอ) 
ระหวาง ตุลาคม 2548-กันยายน 2549 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

154  1 พ.ย. 49  ประชุมคณะทํางานรางหลักสูตรผูตรวจสอบ 
กิจการสหกรณ ครั้งที่ 5/2549 

11 
หองประชุม 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

155  2 พ.ย. 49  ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการและ 
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 

22  หองประชุม 1 สกว. 

156  6 พ.ย. 49  ประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 1-3 ธ.ค.49  16 
หองประชุมชั้น 4 

อาคารวิทยบริการ มก. 

157  7 พ.ย. 49  ประชุมหารือ คณะที่ปรึกษา 
แผนพัฒนาสหกรณ ฉบับ 2 

7 
หองนนทรี ชั้น 5 

อาคารสารนิเทศ 50 ป 

158  10 พ.ย. 49  ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการและ 
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 

45 
สํานักพิพิธภัณฑและ 
วัฒนธรรมการเกษตร 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

159  18-19 พ.ย. 49  ติดตามโครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 
รวมกับคุณปองพล เตชะวิจิตรา และคณะ 

14 
อ.กุดชุม และ อ.นาโส 

จ.ยโสธร 

160  20 พ.ย. 49 
ประชุมหารือแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 
กับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด 
24 

หองประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

161  22 พ.ย. 49  รวมแถลงขาวงาน “ตามแนวพระราชดําริ: 
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

30  หองประชุมกําพล อดุลยวิทย 

162  24 พ.ย. 49  คณะท่ีปรึกษาประชุมหารือแผนพัฒนาการ 
สหกรณ ฉบับท่ี 2 

3 
หองประชุมชั้น 5อาคารสารนิเทศ 
50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

163  1 ธ.ค. 49  ประชุมเตรียมงานตราสารหนี้  6 
หองประชุม 6 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

164  1-3 ธ.ค. 49  เขารวมเสนอผลงานและ 
วิชาการจัดบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

150 
ณ อาคารจักรพันธุเพ็ญศิริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

165  6 ธ.ค. 49  คณะท่ีปรึกษาประชุมหารือ 
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

3 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ประชุมคณะทีมวิทยากรของโครงการเสริมสรางความ 
เขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.  เพื่อใหการ 
ฝกอบรมมีผลในทางปฏิบัติตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 
คณะทีมวิทยากรเห็นควรใหมีการติดตามผล เพื่อพัฒนาให 
สหกรณมีความรูความสามารถในการดําเนินแผนงานและการ 
ควบคุมกํากับ ดําเนินงานใหบรรลุแผนที่วางไว 

ประชุมทีมที่ปรึกษาโครงการเสริมสรางความเขมแขง็ใหกบัสถาบันเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2548 

ณ หองประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ชั้น 7 อาคารวทิยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทีมวิ จั ยจั งหวัดปตตานีขอนํ า เสนอ(ร าง)รายงาน 
ความกาวหนาในระยะที่ 1 ตอทีมประสานงานกลาง กอนที่จะถึง 
การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 รอบที่ 1 จริง 
ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย 
มี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท และผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง 
ทีมประสานงานกลาง ใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน 
ของทีมวิจัยจังหวัดปตตานี และรวมแลกเปล่ียนประสบการณใน 
การทํางานวิจัย 

การประชุมโครงการวิจัย การพฒันาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวดั (ทีมวิจัยพืน้ที่จังหวดัปตตานี) 
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ระหวางเวลา 08.30 – 10.00 น. 

ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ 
กําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ ซ่ึงจัดเปนกลุมสหกรณ 
ภาคประชาชนที่มีการดําเนินงานในระดับแนวหนาของชุมชนองคกรหนึ่ง มีผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 
53 คน ซ่ึงเปนผูนําของธนาคารหมูบานจากหลายๆ จังหวัด 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ มีจุดมุงหมายเพื่อเปดวิสัยทัศน การพัฒนาการดําเนินการธนาคารหมูบานตามแนว 
พระราชดําริแกผูนําธนาคารหมูบานฯ ตลอดจนการสรางกระบวนการมสีวนรวมในการวางกรอบทศิ 
ทางการดําเนินงานธนาคารหมูบานฯ เพื่อใหผูนําไดนําไปใชในการบริหารจัดการธนาคารหมูบาน 
ตามแนวพระราชดําริ อยางถูกตองเหมาะสมตอไป และสามารถตกผลึกกลายเปนมติ KU HOME 
สาระสําคัญ คือ “ใหสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนแมขายทางวิทยาการแกธนาคารหมูบาน” 

การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนนิงานธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดาํริ 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
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รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท และ ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง ทีมประสานงานกลางของ 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ ใน 
โครงการฯ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือใหความสนับสนุนการวิจัยระหวางผูรับผิดชอบงาน 
โครงการวิจัย และผูปฏิบัติงานการสงเสริมสหกรณ ซ่ึงมีสวนสําคัญยิ่งที่จะชวยผลักดันใหงาน 
โครงการวิจัยประสบผลสําเร็จ 

ทีมประสานงานกลางของโครงการฯ ไดเชิญทีมวิจัยจังหวัดปตตานีมาบรรยายเรื่อง 
“ไดอะไรจากการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในจังหวัดปตตานี” โดย คุณนอรดีน เจะแล 
หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนขาราชการของกรมสงเสริมสหกรณ พรอมทั้งอภิปราย 
แลกเปล่ียนเรียนรูในการประชุมครั้งนี้ 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการวิจัย การพฒันาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 
วันศุกร ที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.00 – 12.30 น. 

ณ หองประชุม สํานกัพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
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โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
ระหวางวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2548 
ณ อําเภอเขาคอ จังหวดัเพชรบูรณ 

สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “รางแผนแมบทการเงนิระดับฐานราก” 
วันศุกร ที่ 16 ธนัวาคม 2548 

ณ โรงแรมเอส ดิ อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดจัดโครงการสัมมนา 
“การสรางพลังชีวิต สรางพลังการทํางาน” เพื่อเปนการ 
เสริมสรางใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
รวมรับผิดชอบภารกิจของหนวยงานคือ การพัฒนาคน พัฒนา 
องคความรูและนวัตกรรมความคิด และกระตุนใหเกิดความ 
ตระหนักในความสําคัญของภารกิจที่ไดรับมอบหมายตาม 
บทบาทหนาที่ของตน  เมื่อวันที่  17-18  ธันวาคม  2548 
ณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

ดวยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จัด 
สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “รางแผนแมบทการเงินระดับ 
ฐานราก” โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน 
ในวันศุกร ที่ 16 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมเอส ดิ อเวนิว กรุงเทพฯ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงไดเรียนเชิญ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากรเพื่อใหความคิดเห็นตอรางแผนแมบทฯ 
เพื่อกระทรวงการคลังนํามาใชปรับปรุงใหรางแผนแมบทฯ มีความเหมาะสม และรองรับความตองการที่ 
แทจริงตอไป
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ดร.สีลาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการและผูอํานวยการฝาย 4 ผูประสานงานการจัดประชุม 
โครงการนํารองบูรณาการจังหวัดเพื่อแกปญหาความยากจน ระหวางนักวิจัย โครงการนํารองบูรณาการ 
และโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด พบวา สารสนเทศที่ไดจากการดาํเนนิ 
โครงการทั้ง 2 โครงการ นาจะเกิดประโยชนมาก หากทีมวิจัยทั้ง 2 โครงการ ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเมื่อ ดร.สีลาภรณ  บัวสาย ไดเปดการประชุมปรึกษาหารือครัง้นีแ้ลว นกัวจิยัทัง้ 2 
โครงการไดแบงกลุมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการดําเนินงานที่ผานมาในระยะที่หนึ่ง  เพ่ือนําองค 
ความรูที่แลกเปล่ียนไปปรับใชในการทํางานวิจัยของแตละทาน 

การจัดประชุมโครงการนํารองบูรณาการจังหวดัเพือ่แกปญหาความยากจน 
วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2548  เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 1 สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

การประชุมปรึกษาหารือโครงการข าวคุณธรรม 
คุณพอวิจิตร  บุญสูง และคณะทีมงาน เขามาปรึกษาหารือเรื่อง 
โครงการจัดทําขาวคุณธรรมกับรศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เมื่อวัน 
จันทร ที่ 19 ธันวาคม 2548 ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การประชุมหารือ “โครงการขาวคุณธรรม” 
วันจันทร ที่ 19 ธันวาคม 2548 

ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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การจัดโครงการอบรมคณะกรรมการดําเนนิการ 
สหกรณการเกษตรเพือ่การตลาดลูกคา ธ.ก.ส.(สกต.) 

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารสหกรณ” ประจําป 2548 
ระหวางเดอืนธนัวาคม 2548 ถงึ เดือนมีนาคม 2549 

ณ หองประชุมนนทรี 2 อาคาร เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ร อ ง ศ าสตร า จ า รย  จุฑ า ทิ พ ย   ภั ท ร า ว า ท 
ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดจัดโครงการอบรม 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด 
ลูกคา ธ.ก.ส.(สกต.) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการ 
บริหารสหกรณ” ประจําป 2548 จํานวน 6 รุน รวม 21 
สกต. ระหวางเดือนธันวาคม 2548 ถึง เดือนมีนาคม 2549 
ณ   ห อ ง ป ร ะ ชุ ม น น ท รี  2  อ า ค า ร  เ ค . ยู . โ ฮ ม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภายหลังการอบรมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (สกต.) 
หลักสูตร  “การพัฒนาศักยภาพการบริหารสหกรณ” 
ประจําป 2548 ไดมีการมอบวุฒิบัตรแกผูเขารวมอบรม 
โดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา คร้ังที่ 1 
โครงการ การพฒันาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 

ระหวางวันที่ 22-23 ธันวาคม 2548 และวันที่ 4-5 มกราคม 2549  เวลา 08.00 – 16.45 น. 
ณ หองนนทรี 1 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันวิชาการด านสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดจัดใหมีการประชุมนําเสนอรายงาน 
ความกาวหนา ครั้งที่ 1 โดยนักวิจัยแตละทีมวิจัยจังหวัด ไดนําเสนอรายงานความกาวหนา  แกที่ประชุมใหทราบ 
โดยแบงเปน 2 รอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1 เม่ือวันที่ 22-23 ธันวาคม 2548 เวลา 08.00-16.45 น. ณ หองนนทรี 1 ช้ัน 4 อาคาร เค.ยู.โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีทีมวิจัยจังหวัดในโครงการเขารวม 18 จังหวัด ประกอบดวย ทีมวิจัยจังหวัดปตตานี, 
สตูล, พัทลุง, เชียงราย, ลําปาง, อุตรดิตถ, นครนายก, พิษณุโลก, นครศรีธรรมราช, อางทอง, กาฬสินธุ, กาญจนบรุ,ี 
ยโสธร, อุดรธานี, รอยเอ็ด, นนทบุรี, อํานาจเจริญ และนครสวรรค 

รอบที่ 2 เม่ือวันที่ 4-5 มกราคม 2549 เวลา 08.00 – 16.45 น. ณ หองนนทรี 1 ช้ัน 4 อาคาร เค.ยู.โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีทีมวิจัยจังหวัดในโครงการเขารวม 18 จังหวัด  ประกอบดวย ทีมวิจัยจังหวัดตราด, 
กระบี่, สุรินทร, มุกดาหาร, ภูเก็ต, มหาสารคาม, สมุทรปราการ, ชลบุรี, ราชบุรี, กรุงเทพฯ, สุราษฎรธานี, 
สมุทรสงคราม, หนองคาย, หนองบัวลําภู, พังงา, สกลนคร, จันทบุรี, และพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดช้ีแจงรายละเอียดในการ 
นําเสนอรายงานความกาวหนาครั้งนี้ รวมทั้งทีมประสานงานกลางของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดให 
ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น แกทีมวิจัยจังหวัด เพื่อนําไปปรับใชในการทําวิจัยของแตละทีม และนักวิจัยของแต 
ละทีม ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งประสบการณในการทําวิจัยในโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ที่ผานมา ซึ่งเปนการเปดมุมมองในการทํางานวิจัยใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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สถาบันวิชาการดานสหกรณ รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ ไดจัดการประชุมสัมมนา แนว 
ทางการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ิน 
เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

ทั้ งนี้   รศ .จุฑ าทิพย  ภั ท ร าว าท  ผู อํ านวยการสถาบันวิ ช าก า รด านสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเปนผูประสานงาน ในโครงการ “ศึกษาวิจัยเงินกองทุนพัฒนา 
สหกรณกับการสงเสริมสหกรณ” ซ่ึงบรรยากาศการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ไดเรียนเชิญ 
ผูทรงคุณวุฒิ (คุณอนันต  ชาตรูประชีวิน จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จาํกดั คณุ 
ทองอุไร ล้ิมปติ จากธนาคารแหงประเทศไทย  คุณปรเมธี วิมลศิริ จากสํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ คุณกฤษฎา  อุทยานิน จากสํานักงานเศรษฐกิจการ 
คลัง) มาใหขอเสนอแนะแกเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ฝายกองทุนพัฒนาสหกรณ 

การประชุมสัมมนา “แนวทางการดําเนินงานกองทนุพัฒนาสหกรณ” 
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2548 

ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ



สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Cooperative Academic Institute: CAI 

รายงานประจําป 2549  31 

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองคกรกลางของขบวนการสหกรณระดับชาติ 
ภายใตการนําของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย “พัฒนาระบบการสหกรณไทยกาวใหม 

ในทศวรรษที่ 10 นอมใจถวายในหลวง” 
วันศุกร ที่ 6 มกราคม 2549 

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 

เมื่อวันศุกร ที่ 6 มกราคม 2549 ไดมีการประชุมใหญวิสามัญสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 1/2549 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ มีผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งส้ินประมาณ 1,000 คน 
ซ่ึงไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ชุดใหม 

ทานสุนัย เศรษฐบุญสราง กรรมการผูชวยรัฐมนตรี 
ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานเปดการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองคกรกลางของขบวนการ 
สหกรณระดับชาติ ภายใตการนําของสันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทย  “พัฒนาระบบการสหกรณไทยกาวใหม ใน 
ทศวรรษที่ 10 นอมใจถวายในหลวง” 

รองศาสตราจารย จุฑาทิพย  ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ชุดที่ 21 เพื่อใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสหกรณตอไป
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร“เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนนิงานและชองทางการตลาดของกลุมสตรีสหกรณ” 
วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย ชัน้ 2 อาคารเค ยู โฮม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวเปดงานการประชุมครั้งนี้ ภายในหองประชุมไดมีการบรรยาย 
เรื่องการกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานและชองทางการตลาดของกลุมสตรีสหกรณ โดย 
ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง การนําเสนอสินคาของแตละกลุมสตรีสหกรณ การแลกเปล่ียน 
ประสบการณของผูเขารวมประชุม 

การประชุมครั้งนี้ มีผูเขารวมประชุมจากผูแทนกลุมสตรีสหกรณในเขตปริมณฑล และจังหวัด 
ที่มีผลผลิตดีเดน รวมประมาณ 50 คน  ทั้งนี้คณะทีมงานของ KU  OUTLET  CENTER ไดพิจารณา 
สินคาที่ผูแทนกลุมสตรีสหกรณนํามาเสนอ เพ่ือนํามาวางจําหนายใน KU  OUTLET CENTER  และ 
ภายหลังจากการนําเสนอเสร็จส้ิน คณะทีมงานของ KU OUTLET CENTER ไดประกาศผลิตภัณฑที่ 
คัดเลือกเขามาจําหนายใน KU OUTLET CENTER
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โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 
ระหวางวันที่ 28-29 มกราคม 2549 

ณ วัดสวนปาธรรมรวมใจ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

บนแผนดินทุรกนัดาร              คอืสถานฝกความเปนคน 
การมาเยือนวัดปาสวนธรรมะรวมใจ                                  ในครั้งนี้ของ รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 

รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและ  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ เนื่องจากไดเล็งเหน็ความ                                                    สําคญัของการจดัทําโครงการ 
เครือขายคณุคาขาวคุณธรรม  เพ่ือชวยบรรเทาความเดือดรอน 
ของชาวนาทีต่องประสบปญหา                                                  การตลาดที่ถูกเอารดัเอาเปรียบ 
จากคนกลาง ท่ีทําหนาที่การตลาด ซ่ึงใน                                   ความเปนจริงแมวาคนกลางจะจําหนาย 

ขาวอินทรียไดราคาดี แตเกษตรกรกลับไมไดรับประโยชนอยางที่ 
ควรจะเปน ทั้งหมดนี้เปนแรงบันดาลใจใหเกิดเวทีระดมความคิดของ 
กลุมชาวนาใน 6 อําเภอ คือ อําเภอเลิงนกทา อําเภอกุดชุม อําเภอมหา 
ชนะชัย อําเภอปาติ้ว อําเภอเมือง และอําเภอคําเขื่อนแกว ในครั้งนี้ จน 
ไดปฏิญญาชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรมรวมกัน ซ่ึงชาวนาที่เขาโครงการ 
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรมตอง ลดอบายมุข 3 ขอ คือ ไมดื่มเหลา ไม 
สูบบุหร่ี และตองไมเลนการพนัน 

ผลจากการระดมความคิดในเวทีในครั้งนี้ มีชาวนาสมัคร 
ใจเขารวมโครงการปลูกขาวคุณธรรมจํานวนประมาณ 50 คน 
ซ่ึงเห็นชอบใหสรางเครือขายพันธมิตรในลักษณะเครือขายคุณคาเพือ่ 

หนุนเสริมการพัฒนาระบบการผลิตขาวอินทรียในหมูชาวนาที่สมัครใจ  และไดมอบหมายใหแกน 
ประสานในพื้นที่ ซ่ึงประกอบดวย คุณนิคม  เพ็ชรผา  คุณสมศักดิ์  คุณพอวจิติร บญุสูง และพระคณุเจา 
พรหมมา  สุภัทโท เพ่ือเตรียมกระบวนการรวมรวมและชี้แจงทําความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับการ 
ประสานในพื้นที่ตอไป 

ชีวิ ตข อง ชา วน าที่ มีค วา มเ ปน อยู อย า ง 
พอเพียง ในฟารมทําไรนาสวนผสม สามารถ 
ดําเนินชีวิตโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเอาชนะ 
ความแหงแลง และกระแสแหงยุควัตถุนิยม
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อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ นายบุญมี  จันทรวงศ 
กลาวเปดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดกรอบ 
ทิศทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร รุนที่ 1 ภาคใต ใน 
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2549 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา 
อําเภอเมือง จังหวัด  สุราษฎรธานี โดยวัตถุประสงคการ 
ประชุมเชิงปฏิบัต ิการครั้งนี้ คือ เพื่อสรางกระบวนการ 
จัดการความรูเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเกษตรกร และเพ่ือสราง 
กระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดกรอบทิศทางการ 
ดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 

ทั้งนี้  สถาบันวิชาการดานสหกรณรวมกับกรม 
สงเสริมสหกรณ ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อ 
เปดวิสัยทัศนการพัฒนาการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรแก 
ผูนํา ตลอดจนการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการวาง 
กรอบทิศทางการดําเนินงาน  เพื่อที่จะใหผูนําไดนําไปใช 
ในการบริหารจัดการของกลุมรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จะไดทราบ ความตองการที่แทจริงของกลุมเกษตรกรและ 
สามารถใหการสนับสนุนไดอยางเหมาะสมตอไป 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรรุนที่ 1 ภาคใต 
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2549 

ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอเมอืง จังหวดัสุราษฎรธานี
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การจัดประชุมติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ 2549 เวลา 14.00 – 16.30 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

การประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 44 
วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2549 

ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ระหวางเวลา 14.00-16.30น. ณ 
หองประชุม ชั้น 5อาคารสารนิเทศ 50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ. 
จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผู อํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูประสานงานกลางของโครงการวิจัย 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ไดจัดประชุมติดตาม 

งานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยม ีคณุสุรยีรชั อวนสกลุ 
นักวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพ และคณะทีมวิจัย เขารวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น พรอมทั้งรับขอเสนอแนะ 
จากทีมประสานงานกลาง เพื่อนําไปปรับใชในการทําวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานครตอไป 

ตามที่ มหาวิ ทยา ลั ย เกษตรศาสตร ร วมกั บสํ านั ก งาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ  กระทรวงวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี  กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสํานักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้ ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขารวมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 
44 โดยมี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ ไดเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ดวย
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การสัมมนาผลการวิจัย เงินกองทุนพฒันาสหกรณกับการสงเสริมสหกรณ 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ 2549 เวลา 08.30 – 13.00 น. 

ณ หองราชดาํเนนิ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ 

บรรยากาศการลงทะเบียนการสัมมนาผลการวิจัย  เงินกองทุนพัฒนา 
สหกรณกับการสงเสริมสหกรณ โดย กรมสงเสริมสหกรณและสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพฤหัสบดี ที่ 9 
กุมภาพันธ 2549 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หองราชดําเนิน โรงแรม 
รอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ 

ทีมวิจัยโครงการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณกับการ 
สงเสริมสหกรณ ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คุณเอ็นนู  ส่ือสุวรรณ รองผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณการเกษตร และ คุณกฤษฎา อุทยานิน รองผูอํานวยการ 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไดใหเกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิใน 
การวิจารณผลงานวิจัยดังกลาว 

บรรยากาศในการสัมมนาเพื่อนําเสนอ 
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีผูเขารวมประชุม 
ทั้งส้ินประมาณ 40 คน 

หลังจากส้ินสุดในการสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการวิจัยครั้ง 
นี้ มีการประชุมนอกรอบระหวางเจาหนาที่ของกพส. กับ 
ทีมวิจัยโครงการฯ
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รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และผูประสานงานกลางโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” และ 
อ.ดร.สยุมพร  โยธาสมุทร ผูชวยผูประสานงานกลาง ไดติดตามงานโครงการวิจัย “การพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” โดยมี อ.ดร.รังสรรค  ปติปญญา หัวหนาทีมวิจัยจังหวัด 
จันทบุรี  และรศ.สุวรรณา  ธุวโชติ หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดอางทอง ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม และ 
ทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร รับขอเสนอแนะจากทีมประสานงานกลาง เพื่อหนุนเสริมในการ 
ดําเนินงานการพัฒนาขบวนการสหกรณในระยะที่ 2 ตอไป 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดนําทีมประสานงานกลางลงพื้นที่ติดตามงาน 
และหนุนเสริมการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมี 
อ.พนัส ประดลชอบ หัวหนาทีมวิจัยและนักวิจัยใหการตอนรับ 

ทีมวิจัยจังหวัดตราด ไดสนทนากับทีมประสานงานกลางในเรื่อง 
ความกาวหนาในการทํางานวิจัย รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการทําวิจัย โดย 
ทีมประสานงานกลาง ใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไขในการทาํงานวจิยั 
ของจังหวัดตราด 

การลงพืน้ที่ของทีมประสานงานกลาง 
ติดตามงาน และหนุนเสริมการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวดัตราด 

วันจันทร ที่ 13 กุมภาพนัธ 2549  ณ อําเภอเมือง จังหวดัตราด 

การประชุมติดตามงาน ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36 จังหวดั 
วันพุธ ที่ 15 และ วันศุกร ที่ 17 กุมภาพนัธ 2549 

ณ หองประชุมอาคารสารนเิทศ 50 ป  และหองประชุมคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร



สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Cooperative Academic Institute: CAI 

รายงานประจําป 2549 38 

การประชุมเชิงปฏิบั ติ การ  “การจัดการความรู ” (Knowledge 
Management) รุนที่ 1 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2549 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 
โดยมี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ กลาว 
เปดการประชุมครั้งนี้ 

กิจกรรมฝกการถอดความรูจากการดูภาพยนตร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดการความรู ” (Knowledge  Management)  รุนที่  2  วันที่  6 -7 
กุมภาพันธ 2549 ณ หองแสงตะวัน ช้ัน 8 โรงแรมแกนอินน จังหวัดขอนแกน 

ผู เ ชี ่ยวชาญพิเศษวรรณะ  เสนทอง  ผู ช วยทีมประสานงาน 
สวนกลางของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กลาวเปดงาน และบรรยายชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ 
ในพื้นที ่ 36  จังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู ” 
(Knowledge Management) รุนที่ 3 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ 2549 ณ หองอาว 
มะขาม โรงแรมเอส.ที โฮเต็ล จ.ภูเก็ต 

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู” (Knowledge Management) ดวยทีมวิจัยตาม 
โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ/กลุมองคกรประชาชนในพื้นที่ 36 จังหวัด ไดมีความหลากหลาย 
ประกอบดวย คณาจารยจากสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองคกร 
เอกชน ซึ่งมีความเช่ียวชาญในแตละงานอาชีพนั้น แตกตางกันไป ความแตกตางเหลานี้ถาสามารถนํามา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู จัดรูปแบบใหเปนระบบ จะกลายเปนองคความรูใหม ที่มีคุณคายิ่งภายใตระบบการจัดการ 
ความรู โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณโดยทีมประสานงานสวนกลาง จึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อ 
สรางกระบวนการจัดการความรูของทีมวิจัย ที่จะสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการวิจัยตามโครงการฯ ใหเกิด 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร “การจัดการความรู” (Knowledge Management) 
ระหวางวันที่ 1-21 กุมภาพันธ 2549
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
“เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ” 

วันศุกร ที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ หองแสงตะวัน ชั้น 8 โรงแรมแกนอินน จังหวดัขอนแกน 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการ 
ดําเนินงานของธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ” รุนที่ 2 
โดย อ.วิโรจน ศิริอัฐ ไดกลาวบรรยายความเปนมาของธนาคาร 
หมูบานตามแนวพระราชดําริ 

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะวิทยากรสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณไดรับเชิญใหไปดูงาน โครงการพัฒนา 
คุณธรรมแบบครบวงจรและยั่งยืนรุนที่ 2 เพื่อถวายเปนพระราช 
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวภูมิพลอดุ ลย เดช 
ในวโรกาสเฉลิมฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ณ ศูนย 
ปฏิบัติธรรมชมรมครอบครัวสีขาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรยาย “การกําหนด 
วางกรอบทิศทางการดําเนินงานของธนาคารหมูบานตามแนว 
พระราชดําริ” มีผู เขารวมประชุมจากธนาคารหมูบานในภาค 
อีสาน จํานวน 92 คน และผูเขารวมประชุมไดรวมแลกเปล่ียนองค 
ความรู ในประเด็นตางๆ 

ภาคบาย  ไดม ีการแบงก ลุมออกเปน  2  ก ลุม   เพื ่อ 
กําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของธนาคารหมูบานตาม 
แนวพระราชดํ าร ิ โดยม ี  รศ.จ ุฑาท ิพย  ภ ัทร าว าท  และ 
อ.ไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ เปนวิทยากรของแตละกลุม ซึ่ง 
ผู เขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น และความตองการ 
ความชวยเหลือจากสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท อ.ดรสยุมพร  โยธาสมุทร 
และผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง  ทีมประสานงานกลางของ 
สถาบั นวิ ชาการด านสหกรณ  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร 
ในชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 
ไดดําเนินการมาจนถึงระยะที่ 2 แลว ดานผูประสานงานจึงไดเรียน 
เชิญหัวหนาทีมวิจัยเขารวมประชุมระดมความคิด และแลกเปล่ียน 
เรียนรู ตอยอดขยายผลการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อแกปญหาความ 
ยากจน โดยหลังการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูฯ ไดมีการประชุม 
นอกรอบ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณงานวิจัยการเช่ือมโยงเครือขาย 
พันธมิตร และวางกรอบทิศทางการขยายผลการเช่ือมโยงเครือขายเพื่อ 
พัฒนาขบวนการสหกรณ 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัย “19 อรหันต” 
ระหวางวันที่ 1-2 มีนาคม 2549 

ณ หองยงูทอง โรงแรม ทเีค. พาเลซ หลกัสี่ กรุงเทพฯ 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะเจาหนาที่ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขารวมพิธี 
วางพานพุมสักการะ พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
พระบิดาแหงการสหกรณไทย เนื่องในโอกาส “วันสหกรณแหงชาติ 
ประจําป 2549” วันอาทิตย ที่ 26 กุมภาพันธ 2549 ณ ศูนยรัชนีแจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

พิธีวางพานพุมสักการะ พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบดิาแหงการสหกรณไทย 
เนื่องในโอกาส “วันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2549” 

วันอาทิตย ที่ 26 กุมภาพนัธ 2549 ณ ศูนยรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
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ทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายใตโครงการวิจัย 
“การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ไดสนใจศึกษา 
บทบาทของก ลุ ม องค ก รพันธมิต รที่ มี ต อ  สสท .  นํ ามา สู 
การดําเนินการวิจัย ในหัวขอ “การสรางเครือขายคุณคา ระหวาง 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กับ กลุมองคกรพันธมิตร” และ 
เพ่ือใหผูเกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจในภารกิจและบทบาทของ 
สสท. มากยิ่งขึ้น จึงจัดเวทีการสรางเครือขายคุณคาเพื่อพัฒนา 
สสท. โดยมีผูเขารวมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ประกอบดวย 
ทีมงานวิจัยกรุงเทพมหานคร บุคลากรของ สสท. และผูทรงคุณวุฒิ 
ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูบทบาทการดําเนินงานของ สสท. 
วัน อังคาร ที่ 7 มนีาคม 2549 

ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดรับเชิญเปนวิทยากรรวม 
อภิปรายโครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา 
สตรี ในหัวขอ “บทบาทของสตรีในสหกรณออมทรัพย : 
บริหารบาน บริหารงาน บริหารสหกรณ” เวลา 09.00-12.00 น. 
และอภิปรายกลุมยอย “แนวทางการพัฒนาสตรีสหกรณ” 
เวลา  13.00  – 16.00 น.  เมื่อวันเสาร  ที่  4 มีนาคม 2549 
ณ โรงแรม  มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

โครงการสัมมนาเพือ่สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาสตรี 
วันเสาร ที่ 4 มีนาคม 2549  เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
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การประชุมบุคลากรสถาบันวิชาการด าน 
สหกรณ วันจันทร ที่ 13 มีนาคม 2549 ณ หองประชุม 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ชั้น 7 อาคารวิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เริ่มการประชมุเวลา 16.00 น. 
มีการวางแผนการดํ า เนินงานของบุคลากร โดย 
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ ชี้แจงทําความเขาใจบทบาทหนาที่ในการ 
ทํางานของแตละบุคคล และรวมแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาในปจจุบัน 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท 
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ และผู 
ประสานงานกลางของ โครงการวิจัย “การพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ประชุม 
ติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ในระยะที่ 2 กับ 
รศ.ดร.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์. หัวหนาทีมวิจัย และ 
คณะทีมวิจัยโครงการ 

การประชุมบุคลากรสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
วันจันทร ที่ 13 มีนาคม 2549 

ณ หองประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ชั้น 7 อาคารวทิยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประชุมติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มนีาคม 2549 

ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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การประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2549 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SMTOWER กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดจัด 
ใหมี ก ารประชุมหา รือการ จัดประชุมวิ ช าก ารและ 
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันศุกร ที่ 10 กุมภาพันธ 
2549 ที่ผานมา ที่ประชุมเห็นสมควรใหมีการประชุมเพื่อ 
หารือในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานนี้อีกครัง้ ใน 
วันอังคาร ที่  14 มีนาคม  2549  เวลา  09.30  - 12.00 น. 
ณ หองประชุม 1  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ชั้น 14 อาคาร SM TOWER  กรุงเทพมหานคร 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ไดรับเชิญเขารวมการประชุมหารือกรอบการจัดนิทรรศการ 
ของแตละหนวยงานในครั้งนี้ 

ประชุมทีมประสานงานกลางกับทีมวิจัยจังหวัดชลบุรี 
วันอังคาร ที่  14  มีนาคม  2549  เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หอง 
ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประชุมติดตามงานทีมวิจัยจังหวัดชลบุรี ชุดโครงการวิจัย การ 
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 

โดยมีรศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท และ อ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ทีมประสานงานกลางของ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประชุมติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2549 เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ณ หองประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ชั้น 7 อาคารวทิยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรูของ 
ผูนําสหกรณจังหวัดสงขลา” เปนความรวมมือระหวาง 
สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา รวมกับ Hanns  Seidel 
Foundation  แ ล ะ ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสรางกระบวนการจัดการ 
ความรูและเครือขายในการถายทอดความรูของผูนําสหกรณ 

ในจังหวัดสงขลาใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถนําไปใชในการพัฒนาสหกรณได การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการครั้งนี้ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2549 ณ หองประชุมโรงแรมหาดแกววิลลา 
อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร “การจัดการความรูของผูนําสหกรณจังหวัดสงขลา” 
ระหวางวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2549 

ณ หองประชุมโรงแรมหาดแกววิลลา อ.สงิหนคร จ.สงขลา 

การประชุมผูทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มนีาคม 2549  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ หองนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การประชุมผูทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด  คร้ัง 
นี้  รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ไดนําเสนอความกาวหนาของโครงการฯ ทั้งนี้ ดานผูทรงคุณวุฒิโครงการฯ ไดใหขอแนะนําเกี่ยวกับการ 
ดําเนินงานของทีมประสานงานกลาง และสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําเสนอ 
วิดีทัศน “การพัฒนาการมีสวนรวมของสตรีสหกรณ” พรอมรับ 
ฟงความคิดเห็นจากคณะผูตรวจรับงาน ในการประชุมตรวจรับ 
งานวิดีทัศนการพัฒนาการมีสวนรวมของสตรีสหกรณ เมื่อวัน 
พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชุมนุม- 
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

การประชุมตรวจรับงานวีดทิัศนการพัฒนาการมีสวนรวมของสตรีสหกรณ 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผู 
ประสานงานกลางชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามผลงานใน 
การประชุมติดตามและหนุน เสริมการดําเนินงาน 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 
จังหวัดสุรินทร และจังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันเสาร ที่ 1 
เมษายน 2549 โดยมีหัวหนาทีมวิจัยทั้ง 2 จังหวัด และ 
คณะทีมวิจัยเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูในการทําวิจัยนี้ 

การประชุมติดตามและหนุนเสริมการดาํเนนิงาน 
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวดัสุรินทร และจังหวดัอํานาจเจริญ” 

วันเสาร ที่ 1 เมษายน 2549
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รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูประสานงานกลาง จัดโครงการตรวจเยี่ยมชมงาน 
ในพื้นที่จังหวัดตราด ระหวางวันที่ 11-12 เมษายน 2549 ณ อําเภอเมือง จังหวัดตราด โดยเรียนเชิญ 
คณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่  36  จังหวัด สนทนา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นการบริหารงานเครือขายการเงินกับทานพระอาจารยสุบิน ปณีโต ณ สถานี 
อนามัยคลองแสนตุง ต.ชางทูน อ.บอไร จ.ตราด 

คณะนักวิจัยจังหวัดตราด ไดเชิญคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการ เดินทางไปชุมชนอนุรักษปา 
ชายเลน บานเปร็ดใน ซ่ึงชาวบานไดมีการรวมกลุมคนในชุมชนจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชายเลนขึ้นมา 
เพ่ือดูแลพื้นที่ปาชายเลนใหสมบูรณ เนื่องจากเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนถูก 
ทําลาย และในวันที่ 12 เมษายน 2549 มีการจัดเวทีประชุมประจําเดือนเมษายนของกลุมสัจจะสะสม 
ทรัพย โดยพระอาจารยสุบิน ปณีโต เปนประธานในการประชุม ณ ศูนยการเรียนรูเครือขายกลุม 
สัจจะฯ วัดไผลอม อ.เมือง จ.ตราด หลังจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิของโครงการ ไดให 
ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขในการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยตอไป โดยพระ 
อาจารยสุบิน ปณีโต ไดใหขอแนะนําการพัฒนาเครือขายพระสงฆกับงานสหกรณโดยใหประสาน 
กับทางทีมวิจัยจังหวัดตราด 

โครงการตรวจเยี่ยมชมงานในพืน้ที่จังหวดัตราด 
วันที่ 11-12 เมษายน 2549 
ณ อําเภอเมือง จังหวดัตราด
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ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา 
รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน 

สหกรณ และแกนนํา ตลอดจนเกษตรกรจํานวน 50  คน ในพื้นที่ 4  จังหวัด ไดแก ยโสธร 
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ และศรีสะเกษ ไดจัดเวทีชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรมนํารองจํานวน 50 คน 
ณ วัดปาสวนธรรมะรวมใจเพื่อทําการตกลงในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1. มาตรฐานขาวคุณธรรม 
2. มาตรฐานขาวอินทรีย 
3. กระบวนการสงเสริมใหไดมาตรฐาน 
4. ราคาขาวคุณธรรม 

โดยมีกลไกตรวจประเมิน คือ 
1. รับรองโดยตนเอง 
2. รับรองโดยผูตรวจประเมิน 
3. รับรองโดยกระบวนการกลุม (3 เดือน/ครั้ง) 

ผลจากการจัดเวทีไดขอสรุปที่จะดําเนินการโครงการการเสริมสรางเครือขายคุณคาขาว 
คุณธรรมภายใตความรวมมือของเครือขายชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรมนํารอง 50คน มลูนธิิธรรมะรวมใจ 
และสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในลักษณะโครงการตอเนื่อง เปนเวลา 3ป 
โดยมีเปาหมายเพื่อสรางตนแบบเครือขายพันธมิตรและปลูกฝงจิตวิญญาณสหกรณแกคนในสังคมใน 
การผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิภายใตแบรนด “ขาวคุณธรรม” เพ่ือหนุนเสริมระบบการผลิตและ 
การตลาด ตลอดจนการพัฒนาไปสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียและขาวคุณธรรมอยางยั่งยืน 

โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 
วันที่ 23 เมษายน 2549 

ณ วดัปาสวนธรรมะรวมใจ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
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รองศาสตราจารย จุฑาทิพย  ภัทราวาท  ทีม 
ประสานงานกลางโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ไดรับเชิญเขารวม 
การจัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูครั้งนี้ เพื่อประโยชนใน 
การพัฒนาสหกรณไทยรวมกัน 

ในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ ทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพ 
ไดเชิญนักสหกรณแหงชาติ ไดแก รศ.ดร.อาบ นคะจัด, 
คุณเชิญ บํารุงวงศ, คุณคิด เฉลิมวรรณ เขารวมเสวนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู “การพัฒนาเครือขายพันธมิตรของ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” รวมถึงหนวยงานจาก 
กรมสงเสริมสหกรณ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถาบันการศึกษา 
ทีมประสานงานกลาง และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

การจัดเวทเีสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู 
“การพัฒนาเครือขายพันธมิตรของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 1 วันจันทรที่  3  เมษายน 2549  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
คร้ังที่ 2 วันจันทรที่  17  เมษายน 2549  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
คร้ังที่ 3 วันจันทรที่  24  เมษายน 2549  เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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ผศ.ดร.จํานงค สมประสงค และคณาจารย ผูริเริ่ม 
กอตั้งธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ ไดกลาวความ 
เปนมาของธนาคารหมูบานฯ มาเปนเวลากวา 3 ป รวมทั้ง 
แนวทางการดําเนินงานในอนาคตของธนาคารหมูบานฯ 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานการ 
ประชุมครั้งนี้ ไดเปดวาระในการประชุมดังนี้ โครงสรางการ 
บริหารงานธนาคารหมูบานฯ กรอบทิศทางการดําเนินงานของ 
ธนาคารหมูบานฯ : ธนาคารแหงคุณธรรม ตั้งคณะทํางานวาง 
กรอบทิศทางการดําเนินงาน ธนาคารหมูบานตามแนว 
พระราชดําริ และ กําหนด (ราง) ขอบังคับ 

ดานพระเกรียงศักดิ์ อุตฺตปณาโณ ธนาคารหมูบานปวงตึกธรรมาธิปไตย และผูเขารวม 
ประชุมทานอ่ืน ไดรวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณของการดําเนินงานธนาคาร 
หมูบานของแตละแหง 

การประชุม “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบาน” คร้ังที่ 1 
วันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดประชุมโครงการความรวมมือ 
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เร่ืองการจัดทํา 
หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ” ภายใตโครงการความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ เม่ือวันจันทร ที่ 8 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ 
หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 
กลาวเปดการประชุม พรอมทั้งชี้แจงความเปนมาของโครงการพัฒนาและดําเนินการใหการศึกษา 
อบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ใหผูประสานงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และ อ.เชิญ 
บํารุงวงศ ทราบ 

โดยมี อ.ไพโรจน ล้ิมศรีสกุลวงศ ในฐานะประธานคณะทํางาน รางหลักสูตร “ผูตรวจสอบ 
กิจการสหกรณ” ไดแจงเรื่ององคประกอบเนื้อหา/เนื้อหาหลักสูตร เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ 
หลักสูตร และ เรื่องแนวทางการพัฒนาไปสูการรับรองคุณวุฒิ ใหที่ประชุมทราบ รวมถึงการ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแนวทางแกไขในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนในการจัดทํา 
หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ” ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

โครงการความรวมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
เร่ืองการจัดทําหลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ” 
วันจันทร ที่ 8 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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พิธีลงนามความรวมมือ 
โครงการพัฒนาและดําเนินการใหการศึกษาอบรมหลักสตูรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

ระหวาง สถาบนัวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ และ 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2549 
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คุณสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ และรศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุม 
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด รวมกันลงนามความรวมมือโครงการพัฒนาและ 
ดําเนินการใหการศึกษาอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ในการดําเนินการในครั้งนี้เพื่อ 
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาขบวนการสหกรณรวมกัน 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กลาวถึงความเปนมาของโครงการพัฒนาและดําเนินการใหการศึกษาอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ ใหในที่ประชุมรับทราบ
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รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดจัดใหมีโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
ในครั้งนี้ เปนรูปแบบหนึ่งของความรวมมือระหวาง สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมาคม 
ตลาดตราสารหนี้ไทย และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญในการพัฒนา 
ความรู และวิสัยทัศนแกฝายบริหารจัดการสหกรณ ในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการลงทุนของสหกรณ อันจะนําไปสู 
การบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้รศ. ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดให 
เกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาในครั้งนี้ และกลาววา “การดําเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการในวันนี้ 
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการเปนที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศ โดยมหาวิทยาลัย 
ทําหนาที่เปนแกนนําในการประสานงานระหวางหนวยงานพันธมิตร เพื่อนําองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และที่ 
สําคัญคือ การจัดหาแหลงทุนอุดหนุน เพื่อกระจายโอกาสในเชิงวิชาการ และการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ 
ประโยชนสูสังคม 

ในชวงเชามีการบรรยายพิเศษ โดยคุณวรเทพ ไวทยาวิโรจน ในประเด็นทางเลือกการลงทุนสําหรับ 
สหกรณออมทรัพย : อยางไรจึงจะไดผลตอบแทนสูงและความเเสี่ยงต่ํา และคุณดุสิต โดมทอง ในประเด็นกลไก 
ตลาดตราสารหนี้และกลวิธีการลงทุน ชวงบายมีการเสนาทางวิชาการ  จากทีมวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่ มี 
ประสบการณตรง  ในเรื่ อง  “ประสบการณการลงทุนในตราสารหนี้อย างมืออาชีพ” วิทยากร  ไดแก 
คุณสมชาย สัญญลักษณศิริ ,  คุณอนันต  ชาตรูประชีวิน ,  คุณวินัย  นิยโมสถ และคุณณัฐพล ชวลิตชีวิน 
โดย ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร เปนผูดําเนินการอภิปราย และในการสัมมนาครั้งนี้ มีการจัดบูทเผยแพรเอกสาร/ 
ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ส หก รณ อ อ มท รั พ ย   โ ด ย สถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น สหก รณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
เอทีเอ็ม พรอมบูทใหคําปรึกษา โดยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) 

โครงการสัมมนา “ทางเลือกการลงทุนสําหรับสหกรณออมทรัพย” 
วันศุกร ที่ 26 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
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อยาเหน็เกษตรเปนแคสินคา อยาเห็นชาวนาเปนแคคนใชแรงงาน อยาเหน็เกษตรเปนแคสินคา อยาเห็นชาวนาเปนแคคนใชแรงงาน อยาเหน็เกษตรเปนแคสินคา อยาเห็นชาวนาเปนแคคนใชแรงงาน 

รองศาสตราจารย จุฑาทิพย  ภัทราวาท รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและผูอํานวยการ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดจัดเวทีเสวนา “โครงการขาวคุณคา ชาวนาคุณธรรม ศักดิ์ศรีชาวนา 
จะไดมาเมื่อปฏิบัติธรรม” โดยมีผูรวมเสวนา คือ พอทองเหมาะ เกษตรกรดีเดนจังหวัดสุพรรณบุรี 
พอมั่น คุณบํารุง รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ดําเนินรายการโดยคุณอุบล พรอมทั้งเปดตัวโครงการอยาง 
เปนทางการ โดยมีชาวนาที่สมัครเขารวมโครงการทั้งส้ิน 90 คน เขารวมเปดตัวโครงการครั้งนี้อยาง 
พรอมเพรียง 

ชาวนาที่เขารวมโครงการแบงออกเปน 2 กลุม กลุมที่หนึ่ง คือ กลุมชาวนาที่ปลูกขาว 
อินทรียอยูแลว เพื่อลงแปลงนาสาธิตการปลูกขาวคุณธรรมเพื่อการเตรียมแปลงและปุยในการปลูก 
ขาว และกลุมที่สองคือ กลุมชาวนาที่สมัครเขารวมโครงการใหม ซ่ึงเดิมมีการปลูกขาวโดยใช 
สารเคมีแตอยากปรับเปล่ียนมาปลูกขาวอินทรียเนื่องจากมีปญหาสุขภาพรางกายอันเนื่องมาจาก 
สารเคมีที่ใชในนาขาว โดยไดเปดเวทีอภิปรายซักถามและสรุปขอปฏิบัติรวมกันสําหรับผูสมัคร 
ใหม ซ่ึงประกอบดวยปุยที่ใชในแปลง การเตรียมแปลง และวิธีการแกไขในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 
ซ่ึงตองมีระยะเวลาปรับเปล่ียน 12 เดือน กอนรับรองเปนขาวอินทรีย โดยชาวนาทั้งสองกลุมไดทํา 
สัญญาขอตกลงกับมูลนิธิธรรมะรวมใจในโครงการขาวคุณธรรม 

โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2549 

ณ วดัปาสวนธรรมะรวมใจ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร



สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Cooperative Academic Institute: CAI 

รายงานประจําป 2549 54 

การประชุมเตรียมการ โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกบัสถาบันเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 
(ระยะที่ 2 การขยายผลสูการปฏิบัติ) 

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2549 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับคณะทีมงานเจาหนาที่ ธ.ก.ส. 
ฝายสินเชื่อสถาบัน จัดประชุมการเตรียมการโครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกร 
ลูกคา ธ.ก.ส. คร้ังที่ 1/2549 (ระยะที่ 2 การขยายผลสูการปฏิบัติ) เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2549 เวลา 
09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อ 
เตรียมการขยายผลจากโครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ใหกับ 
4 สหกรณนํารอง ระหวางเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2548 ที่ผานมา 

โดย รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดกลาวถึง 
ประสบการณการดําเนินงานโครงการฯ 4 สหกรณ ที่ผานมา การระดมความคิดซ่ึงจะขยายผลสู 
แผนการปฏิบัติเพื่อที่จะจุดประกายในการทํา SWOT เพื่อที่จะนําไปสูการจัดทําแผนกลยุทธ รวมถึงผล 
ที่ไดรับจากโครงการนี้คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของจะมีทักษะในการจัดทําแผนกลยุทธ และเราจะไดแผน 
ธุรกิจจากสหกรณทั้ง 9 แหงนี้ดวย 

คณะทีมงาน ธ.ก.ส. ฝายสินเชื่อสถาบัน และ คณะทีมงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดรวม 
กําหนดแผนโครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. (ระยะที่ 2 การขยาย 
ผลสูการปฏิบัติ)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการจัด 
พิ ธี  “มห าวิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ตรศ า สตร เ ทิ ด ไ ท 
องคพระมหากษัตริย ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป” 
ในวันศุกรที่  9  มิถุนายน  2549 ณ หองประชุม 
สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยทาง 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนหนวยงานหนึ่ง 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีสวนรวมพิธี 
ในการกลาวราชสดุดีและลงนามถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป 

พิธี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทดิไทองคพระมหากษตัริย ฉลองสิริราชสมบตัิ 60 ป” 
วันศุกร ที่ 9 มิถนุายน 2549 

ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป
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ทีมประสานงานกลางของโครงการวิจัย  “การพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” นําโดย รศ.จุฑาทิพย ภัท 
ราวาท ผูประสานงาน, ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง ผูชวยผู 
ประสานงาน และ อ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ผูชวยผูประสานงาน 
ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและ 
หัวหนาทีมวิจัย คร้ังที่ 2 โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549 
ระหวางเวลา 08.30 – 19.00 น. ณ หองพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเค.ยู. 
โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เนื่องจากโครงการวิจัยฯ นี้ได 
ดําเนินการมาจนถึงระยะที่ 2 แลว 

ทางทีมประสานงานกลางจึงไดเรียนเชิญหัวหนาทีมวิจัย 
จังหวัดเขารวมประชุม ไดแก กรุงเทพ จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย ตราด 
นครสวรรค นครศรีธรรมราช นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก 
มหาสารคาม สกลนคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สุราษฎรธานี 
อางทอง อุตรดิตถ และอํานาจเจริญ รวมทั้งส้ิน 18 จังหวัด เพ่ือระดม 
ความคิดและแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือตอยอดขยายผลการเช่ือมโยงเครือขาย เพื่อแกปญหาความยากจน 
ซ่ึงในการสนทนาตามชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่  36 จังหวัดนี้ 
มีประเด็นในการสนทนา คือ 1. การแลกเปล่ียนเรียนรู 2. ขอมูลคนจนจดทะเบียน ของทีมวิจัย และ 
3. แนวทางการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ซ่ึงหัวหนาทีมวิจัยจะไดนําความรูและประสบการณจาก 
ทีมวิจัยอื่น ไปประยุกตใชในการดําเนินการโครงการวิจัยในสวนที่เหลือ 

ที่ประชุมมีขอตกลงรวมกันวา หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดจะสง(ราง)รายงานวิจัยมาที่ทีม 
ประสานงานกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549 และกําหนดเวลาการนําเสนอรายงาน 
วิจัยไวเปน 2 ชวงคือ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 ถึง 1 กันยายน 2549 และ วันที่ 7-8 กันยายน 2549 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัย คร้ังที่ 2 
โครงการวิจัย การพฒันาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มถิุนายน 2549 ระหวางเวลา 08.30 – 19.00 น. 
ณ หองพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเค.ยู. โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รอ ง ศ า สต ร า จ า ร ย จุ ฑ าทิ พ ย   ภั ท ร า ว า ท 
ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูประสานงานกลางชุด 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 
จังหวัด เปนประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรมและ 
บรรยายพิเศษเรื่อง “อุดมการณสหกรณและเครือขาย : 
เครื่องมือในการพัฒนาขบวนการสหกรณและองคกร 
ประชาชน” เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายพันธมิตร(ความ 
รวมมือ) ในดานตางๆ ระหวางสหกรณทุกประเภท รวมถึง 
องคกรประชาชนอื่นๆ ที่มีหลักและวิธีการดําเนินการแบบ 
เดียวกัน ไดจัดใหมีการอบรมผูนําสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
พื้นที่อําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ํารอน 

โครงการฝกอบรมและบรรยายพิเศษ 
เร่ือง “อดุมการณสหกรณและเครือขาย : เคร่ืองมอืในการพฒันาขบวนการสหกรณและองคกรประชาชน” 

วันเสาร ที่ 17 มิถนุายน 2549 เวลา 09.00 – 14.30 น. 
ณ หองประชุมโรงเรียนมัธยมสอยดาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
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การประชุม เวทีอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ : ประสบการณการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ 
ภายใต โครงการ “เสริมสรางความเขมแข็งใหกบัสถาบันเกษตรกรลกูคา ธ.ก.ส.” 

วันอังคาร ที่ 20 มถิุนายน 2549 เวลา 08.00- 16.30 น. 
ณ หองนนทรี 1 ชั้น 4 อาคาร KU HOME มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู : ประสบการณการจัดทํา 
แผนกลยุทธสหกรณและขยายผลสูแผนปฏิบัติการ ซึ่งเริ่มดวยนายศุภชัย สถาการ ผูชวย 
ผูจัดการ เปนประธานเปดการประชุม และ นายเฉลิม ประจําแทน ผูอํานวยการฝาย 
สินเชื่อสถาบัน กลาวใหโอวาทแกเจาหนาที่ ธ.ก.ส. ที่เขารวมประชุมครั้งนี้ 

ในภาคเชา เปนเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น : ประสบการณการจัดทํา 
แผนกลยุทธสหกรณภายใต โครงการ “เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.” ซึ่งมี 
ประเด็นการอภิปรายดังนี้ โครงการ “เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. เปนประโยชน 
หรือไม เนื้อหาสาระของคูมือ ความพรอมของเจาหนาที่ ธ.ก.ส. ในการหนุนเสริมการจัดทําแผนกลยุทธ ปญหา/ 
ขอจํากัด และ ขอเสนอแนะ โดยทีมวิทยากรซึ่งประกอบดวย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสน 
ทอง อ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร และ อ.ไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานกับ 
เจาหนาที่ ธ.ก.ส. 

ภาคบายไดมีการแบงกลุมยอยเปน 3 กลุม โดยทีมวิทยากรของสถาบันวิชาการดานสหกรณคอยใหการ 
หนุนเสริมแตละกลุม ซึ่งมีประเด็นการอภิปรายดังนี้ กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 
องคประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ ขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา ความคาดหวัง 
และ ขอสังเกต/ขอแนะนําสําหรับการเตรียมการ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นสรุปการนําเสนอของกลุมยอยแตละกลุม รศ. 
จุฑาทิพย  ภัทราวาท ไดสรุปภาพรวมของการนําเสนอวา แผนกลยุทธที่ดีตองเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของ 
ผูเกี่ยวของและคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ สวนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติใหไดอยาง 
เปนรูปธรรมนั้นตองเริ่มจากความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสมาชิก และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการดําเนินการ 
และฝายจัดการโดยมีผูจัดการสหกรณเปนแกนนําอยางสําคัญ ภายใตคําแนะนําของทีมที่ปรึกษาและภาคีพันธมิตร 
ที่มี “วิสัยทัศนรวม” และมีเปาหมายที่ประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ
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นิ สิ ต โ ค ร ง ก า ร ปริญญาโ ท  ส าข า วิ ช า เ ศ ร ษฐศ าสต ร สหก รณ  ( ภ าคพิ เ ศษ ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 3 ไดจัดสัมมนา ในหัวขอ เร่ือง “เครือขายพันธมิตร...แนวทางการ 
พัฒนาขบวนการสหกรณไทย” ขึ้นในวันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2549 ระหวางเวลา 08.30 น. - 12.00 
น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงลักษณะหรือรูปแบบของการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับ 
สหกรณ รวมถึงสหกรณกับธุรกิจเครือขายพันธมิตรในปจจุบัน พรอมกับพิจารณาถึงบทบาทของ 
เครือขายพันธมิตรตอการพัฒนาขบวนการสหกรณ เพื่อทราบถึงปญหา อุปสรรค ของการทํางานใน 
รูปของเครือขายพันธมิตรและแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครือขาย เพื่อความเจริญกาวหนา 
ของขบวนการสหกรณไทย 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย  ภัทราวาท ผู อํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูประสานงานโครงการวิจัยชุด “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 
36 จังหวัด” ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ พรอมดวยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
ทานอ่ืนประกอบดวย ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 
ผูจัดการสหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด ผูแทนเครือขายสถาบันการเงินจากธนาคารกรุงศรี 
อยุธยา จํากัด และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด รวมทั้งผูแทนเครือขายธุรกิจจากบริษัทเอกชน 

การจัดสัมมนา เร่ือง “เครือขายพนัธมิตร...แนวทางการพฒันาขบวนการสหกรณไทย” 
วันจันทร ที่ 26 มิถุนายน 2549 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. 

ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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ร ศ . จุ ฑ า ทิ พ ย   ภั ท ร า ว า ท   ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดการประชุม การระดมความคิด ภายใตโครงการ “เครือขายชมรม 
ผูจัดการสหกรณการเกษตร” กับชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย โดยคณุ 
ชูชาติ อินสวาง ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการเขารวมการประชุมระดมความคิด ในวันจันทร ที่ 
26 มิถุนายน 2549 ระหวางเวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยประเด็นในการประชุมระดมความคิด ในครั้งนี้ คือ ความคิดเห็นที่มี 
ตอการจัดตั้งและดําเนินงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ และบริการดานวิชาการที่สอดคลองกับ 
ความตองการของชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร 

การประชุมระดมความคิด ภายใตโครงการ “เครือขายชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร” 
วันจันทร ที่ 26 มิถุนายน 2549 เวลา 13.00 – 15.30 น. 

ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัย 
โครงการวิจัย การพฒันาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2549  ณ รีสอรทบานชมเดอืน จังหวดัสมุทรสงคราม 

เมื่อวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2549 ที่ผานมา สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงาน 
กลางและหัวหนาทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 
จังหวัด” ณ รีสอรทบานชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม การจัดเวทีในครั้งนี้ 
ประกอบดวยผูมีความรูความสามารถซ่ึงกอใหเกิดองคความรูที่หลากหลาย และ 
มีคุณคามหาศาล 

เ ช า วั นพฤหั สบดี   ที่  6  ก รกฎ า คม  2 5 4 9  เ ว ล า  0 7 . 0 0  น .  ไ ด เ ริ่ ม เ ดิ นท า ง จ า ก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงระหวางเดินทางเราก็รับประทานอาหารเชาพรอมกับชมทัศนียภาพ 2 ขาง 
ทางของกรุงเทพฯ ยามเชาไปดวย ภายหลังรับประทานอาหารก็ใหแตละทีมไดแสดงความคิดเห็นเกริ่น 
นํากอนที่จะเขาสูเวทีจริง โดยบรรยากาศเปนไปแบบสบายๆ ไมเครงเครียด พอเขาสูเวทีจริงก็เริ่มดวย 
การชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดเวทีครั้งนี้และรายงานความคืบหนาโดยทีมประสานงานกลาง 

เวลา 11.00 น. ไดรับเกียรติจากประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม คุณสุรจิตต  แกวชิงดวง 
มาเปนวิทยากรพิเศษใหกับสถาบันฯ ซ่ึงทานไดมาเปดวิสัยทัศนใหกับนักวิจัย ในหัวขอ “เปดวิสัยทัศน 
สู...แมกลอง” ซ่ึงไดรับผลตอบรับดีและเปนที่ชื่นชอบของทุกๆ ทาน เวทีในชวงบายเปดประเด็นดวย 
“ทําอยางไรจะนํางานวิจัยเขาเสนชัยดวยกัน” ภายในเวทีประกอบดวยความคดิทีห่ลากหลาย ซ่ึงลวนแตเปน 
ประโยชนกับนักวิจัยทุกๆ ทาน และเปนองคความรูที่มีคุณคายิ่งกับงานวิจัยหลังจากคร่ําเครงกับเวทีมาท้ัง 
วัน ชวงเย็นจึงมีการพักผอนโดยการนั่งเรือชมหิ่งหอย ซ่ึงเปนที่ตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เพราะตนไมที่มีหิ่งหอย 
เกาะ มองดูคลายตนคริสตมาส พรอมกันนี้ก็ไดชมวิถีชีวิตสองฝงแมน้ําแมกลองไปดวย 

วันศุกร ที่ 7 กรกฎาคม 2549 หัวขอในเวทีวันนี้อยูที่ “แนวทางการหนุนเสริมเครือขายที่นาสนใจ 
ในจังหวัด” ซ่ึงภายหลังจากปดประเด็นก็ไดมีการถายรูปรวมกันและเดินทางกลับ กทม. ดวยความรูและ 
พลังที่เต็มเปยมพรอมที่จะนําไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง
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ร ศ . จุ ฑ า ทิ พ ย  ภั ท ร า ว า ท   ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดนําผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่ 36 จังหวัด ไดแก ศ.ดร.โสภิณ  ทองปาน น.พ.สมเกียรติ  ธาตรีธร อ.ไพโรจน  สุจินดา 
ผชช.พิเศษวรรณะ  เสนทอง อ.ดร.สยุมพร  โยธาสมุทร และรศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูประสานงานกลาง 
ไดลงพื้นที่หนุนเสริม และติดตามงาน การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี 
ผอ.พรหมโชติ ไตรเวช หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ต และนักวิจัยในพื้นที่ใหการตอนรับ 

จากนั้นไดมีการชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ และเปดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ 
ผูเขารวมประชุม ที่โรงแรมเอส ที โฮเทล จ.ภูเก็ต ตอดวยทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ต ไดนําคณะทีม 
ประสานงานกลาง และผูทรงคุณวุฒิลงพื้นที่ติดตามงานและหนุนเสริมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในกลุม 
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย ซึ่งเกิดจากความตองการของชุมชนเพื่อใหประชาชนในชุมชน 
ไดเขาถึงบริการและไดรับประโยชนอยางทั่วถึง ซ่ึงมีกลุมที่เขารวมไดแก กลุมสหกรณรถลีมูซีน, 
กลุมธุรกิจ สปาและสมุนไพร, กลุมผาบาติก, กลุมผูเลยงกุงเจ็ดสี เปนตน 

การลงพื้นที่หนุนเสริมและติดตามงาน 
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวดัภูเก็ต” 

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2549 ณ จังหวัดภูเกต็
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รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ กลาวเปด 
ประชุม สถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 6/2549 ประธานกลาวถึง การดําเนินงานของสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณในเดือนกรกฎาคม 2549 ที่ผานมา พรอมทั้งติดตามงานของเจาหนาที่ โดยมติที่ 
ประชุมเห็นชอบที่จะใหเจาหนาที่แตละคน จัดทํา Mind Map เพ่ือการปฏิบัติงานและการติดตามงาน 
ของตนเองใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดวางแผนไว นอกจากนั้นแลกเปล่ียนเรียนรูกันในประสบการณ 
ที่ไดจากการจัดเวทีนักวิจัยที่ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2549 และโครงการ 
ติดตามงานของผูทรงคุณวุฒิที่ จังหวัดภูเก็ต เม่ือ 8 - 9 กรกฎาคม 2549 ที่ผานมา 

ประชุม สถาบันวิชาการดานสหกรณ คร้ังที่ 6/2549 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2549 

ณ หองประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ชั้น 7 อาคารวทิยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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พิธีลงนามความรวมมือทางดานวิชาการ 
ระหวางสถาบนัวิชาการดานสหกรณ และชมรมผูจัดการพนกังานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 

วันศุกร ที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 11.00 – 14.00 น. 
ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จํากดั 

ร ศ . จุ ฑ า ทิ พ ย   ภั ท ร า ว า ท   ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมลงนามกับคุณชูชาติ อินสวาง ประธานชมรมผูจัดการพนักงาน 
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ในขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการ โดยมี ผูทรงคุณวุฒิ 
ประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ และผูจัดการสหกรณการเกษตรจากสหกรณการเกษตรตางๆ 
เขารวมเปนสักขีพยาน 

ในพิธีลงนามความรวมมือทางดานวิชาการครั้งนี้ สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดแจก 
สติ๊กเกอรใหกับผูเขารวมประชุม เพื่อประชาสัมพันธเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป การสหกรณไทย 
รวมใจถวายในหลวง ความในสติ๊กเกอรวา “2559 ทศวรรษแหงการสรรสรางสหกรณและเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพื่อสังคมเปนสุข 2549”
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รองศาสตราจารยวัฒนา สวรรยาธิปติ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 
ฐานะประธานสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับมอบทุนอุดหนุนวิจัยเชิง 
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โครงการ การพัฒนาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ระยะเวลา 3 ป ระหวางป 
2549 – 2552 เปนจํานวนเงิน ปละ 500,000 บาท จํานวนทั้งส้ิน 1.5 ลานบาทนั้น 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดใหมีพิธีรับมอบทนุสนบัสนนุ 
การวิจัยดังกลาวขึ้น ในวันจันทร ที่ 24 กรกฎาคม 2549 ระหวางเวลา 10.30 – 11.00 น. ณ หองประชมุ 
1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยคุณปองพล เตชะวิจิตรา ไดมอบเช็ค 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด จํานวนเงิน 500,000 บาทถวน สําหรับการสนับสนุนโครงการฯ ในปที่ 1 และ 
จะสงมอบเงินอุดหนุนในปที่ 2 – 3 ปละ 500,000 บาท ในทุกวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกป 

พิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม 
โครงการ การพฒันาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ระยะเวลา 3 ป ระหวางป 2549 – 2552 

วันจันทร ที่ 24 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.30 – 11.00 น. 
ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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รองศาสตราจารย จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดประชุม “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบาน” ครั้งที่ 4 เพื่อ 
การติดตามและประเมินผลการทําฐานขอมูล โดย อาจารยจํานงค  สมประสงค ผูริเริ่มกอตั้ง และ 
คณะทํางานการวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ รวมกัน 
แลกเปล่ียนองคความรู ประสบการณตางๆ ในการประชุมครั้งนี้ ซ่ึงที่ประชุมไดรวมกันกําหนด 
วิสัยทัศนของธนาคารหมูบานฯ คือ “สหกรณเพื่อวิถีชีวิตชุมชน” และมีวัตถุประสงคหลัก คือ การ 
สงเสริมการออม / ใหกู / จัดสวัสดิการ ตลอดจนใชหลักการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อความ 
เปนอยูท่ีดีของสมาชิกในชุมชน 

การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมไดลงมติ กําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานระหวางสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณกับธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ ไดแก จัดอบรม Trainer การตรวจ 
ประเมินขอมูล โดยสถาบันจะรับผิดชอบหางบประมาณและหนุนเสริมการจัดทําฐานขอมูลและการ 
อบรม แกแกนนําธนาคารหมูบาน เพื่อเปนกําลังในการหนุนเสริมธนาคารหมูบานฯ 95 แหง เพื่อ 
ความเขมแข็งและยั่งยืน 

การประชุม “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบาน” คร้ังที่ 4 
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2549 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร



สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Cooperative Academic Institute: CAI 

รายงานประจําป 2549  67 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย  ภัทราวาท ประธานกรรมการคณะทํางาน ทําหนาที่ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมคณะทํางานความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  คร้ังที่ 1/2549 
ประธานการประชุม กลาววา สืบเนื่องจากการประชุมหารือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวชิาการ 
ดานสหกรณ และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย เมื่อวันศุกร ที่ 21 
กรกฎาคม  พ.ศ.  2549  เวลา  11 .00-14 .00  น .  ณ หองประชุมชั้น  2  สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ทางสถาบันฯ จึงไดจัดใหมีโครงการสัมมนาทางวิชาการ “เปด 
แนวรุก บุกตลาดเงิน หาตลาดทุน สูความสําเร็จของสหกรณการเกษตร” ในครั้งนี้ ภายใตการ 
สนับสนุนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหง 
ประเทศไทย ในวันศุกร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยกลุมเปาหมาย คือ ผูจัดการและกรรมการจาก 
สหกรณการเกษตร จํานวน 500 คน รวมถึงที่ประชุมเห็นชอบใหมีการจัดแสดงนิทรรศการดาน 
การเกษตรการเงิน และการลงทุน ประกอบดวยบอรดความรู นิทรรศการมีชีวิต และอ่ืนๆ รับผิดชอบ 
และประสานงานโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ  และประธานการประชุม กลาววา สถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการจัดทําสติ๊กเกอรเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปการสหกรณไทย รวม 
ใจถวายในหลวง เพิ่มขึ้นอีก 1 แบบ 

การประชุมคณะทํางานความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 1/2549 

วันจันทร ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
ณ หองประชุม 6 อาคารสารนเิทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาสหกรณ 
จัดโดยสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ ระหวางวันที่ 25 – 27 
สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมโกลเดนบีช ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุน 
พัฒนาสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ ไดเรียนเชิญ รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะทํางาน เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การอภิปรายกําหนด 
แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาสหกรณ” ซ่ึงหลังจากการบรรยาย ไดมีการแบงกลุม 
ผูเขารวมการประชุม เพื่อรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น สุดทายไดมีการสรุปส่ิงที่ไดจากการสัมมนาครั้งนี้ 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทีมประสานงาน 
กลางโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 
จังหวัด ไดลงพื้นที่ติดตามงานของโครงการวิจัย การพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดนครนายก และไดบรรยาย 
เรื่อง การสรางเครือขายคุณคา ในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูที่ทีมวิจัย 
จังหวัดนครนายกจัดขึ้น ในวันอังคาร ที่  8  สิงหาคม  2549 
ณ ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

การลงพืน้ที่ตดิตามงาน โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดนครนายก” 
วันอังคาร ที่ 8 สงิหาคม 2549 

ณ ตําบลหนิตั้ง อําเภอเมอืง จังหวดันครนายก 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทนุพัฒนาสหกรณ 
วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2549 

ณ โรงแรมโกลเดนบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบุรี
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สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดใหมีการประชุมเพื่อนําเสนอรางรายงานวิจัย 
ฉบับสมบูรณของทีมวิจัย ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ภายใตการ 
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายละเอียดมีดังนี้ 

- 29 สิงหาคม 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดปตตานี อํานาจเจริญ นครนายก และพังงา 
- 31 สิงหาคม 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดมหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และอางทอง 
- 1 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ต พัทลุง สตูล นครสวรรค และสมุทรปราการ 
- 2 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดกระบี่ ตราด ยโสธร และจันทบุรี 
- 3 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี นนทบุรี มุกดาหาร และกรุงเทพมหานคร 
- 4 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม 
- 7 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดลําปาง เชียงราย รอยเอ็ด สุรินทร และสกลนคร 
- 8 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก กาฬสินธุ อุตรดิตถ พระนครศรีอยุธยา สุราษฎรธานี 

และนครศรีธรรมราช 
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณและ ผู 

ประสานงานกลางของโครงการวิจัยฯ ดร.สีลาภรณ บัวสาย สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย ผูเช่ียวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง ผูชวยผูประสานงานกลาง 
ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ผูชวยผูประสานงานกลาง อ.ไพโรจน สุจินดา และ 
นายแพทยสมเกียรติ ธาตรีธร ผูทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัยฯ เขารวมประชุม 
เพื่อใหขอคิดเห็น อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงรายละเอียดงานวิจัยของแตละ 
ทีมวิจัยจังหวัดเพื่อความเหมาะสม 

การประชุมนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณครั้งนี้ ทีมประสานงานกลาง ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งนักวิจัย 
ไดเห็นกระบวนการสรางเครือขายพันธมิตร เครือขายที่เกิดขึ้น เครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจน และ 
ไดรับองคความรูใหมของแตละพื้นที่จังหวัด บางพื้นที่จังหวัดไมมีการสรางเครือขายพันธมิตรที่เกิดขึ้นจากการทํา 
วิจัยของโครงการนี้ ทําใหนักวิจัยนําปญหา/อุปสรรค ที่เกิดจากทีมวิจัย/ปจจัยสภาพแวดลอมอื่น ชุดความรูใหมที่ทาง 
ทีมประสานงานกลางจัดใหทีมวิจัย ทักษะ/ประสบการณใหม และขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัย 
ของผูทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัยฯ เพื่อนําไปปรับใชในการตอยอดเครือขายคุณคาในอนาคต 

การประชุมนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ชดุโครงการวิจัย การพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36จังหวดั 
วันที่ 29 สิงหาคม - 8 กันยายน 2549 เวลา 08.00 – 18.30 น. 

ณ หองนนทรี 3 ชั้น 4 อาคาร เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ และประธานกรรมการ 
คณะทํางาน จัดการประชุมคณะทํางานความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 2/2549 ในวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2549 ระหวางเวลา 11.00 – 13.00 น. ณ หองประชุมนนทร ีชัน้ 
5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อหารือ เรื่อง โครงการสัมมนาวิชาการ “แนว 
ทางการบริหารเงิน...อยางมืออาชีพในสหกรณการเกษตร” ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันศุกร ที่ 15 กันยายน 
2549 โดยทางคุณชูชาติ อินสวาง รองประธานกรรมการคณะทํางาน ไดรับมอบหมายใหประสานกับ 
ชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย รับผิดชอบในเรื่องการปฏิคม ในการจัด 
สัมมนาวิชาการครั้งนี้ 

การประชุมหารือ 
เร่ือง โครงการสัมมนาวิชาการ “แนวทางการบริหารเงนิ...อยางมืออาชีพในสหกรณการเกษตร” 

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2549 เวลา 11.00 – 13.00 น. 
ณ หองประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ และ 
ประธานการประชุม กับคณะทํางานธนาคารหมูบานฯ รวมกันปรึกษาหารือกําหนดกรอบทิศทางการ 
ดําเนินงานของธนาคารหมูบานตอจากการประชุมครั้งที่ 4/2549 

อ.จํานงค สมประสงค ผูริเริ่มกอตั้งธนาคารหมูบานฯ และคณะทํางานธนาคารหมูบานฯ ได 
มีการปรับเปล่ียนวิสัยทัศนธนาคารหมูบานฯ จาก “สหกรณเพื่อวิถีชีวิตชุมชน” เปน “เปนสหกรณ 
เพื่อวิถีชีวิตชุมชน” นอกจากนี้ ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารธนาคารหมูบานฯ วางระบบ 
ผูรับผิดชอบตามโครงสราง 4 ภารกิจ ไดแก ฝายประสานงาน ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ / 
ฐานขอมูล ฝายบริหารจัดการ / บริหารบุคลากร และฝายพัฒนาอาชีพสมาชิก โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการพัฒนา Trainer บัญชี สถาบันไดเรียนเชิญตัวแทนธนาคารหมูบานฯ รวมงานนิทรรศการ 
เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2549 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และโครงการ 
จัดทําโบชัวรของธนาคารหมูบานฯ (กรอบเวลา ป 2550 - 2554) 

การประชุมโครงการ “ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ” คร้ังที่ 5/2549 
วันจันทร ที่ 11 กันยายน 2549 เวลา 08.30 – 11.00 น. 

ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนว 
ทางการบริหารเงิน...อยางมืออาชีพในสหกรณการเกษตร” ภายใตการสนับสนุนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย เพื่อเปนการเตรียมการรองรับสถานการณ สําหรับ 
สหกรณที่มีเงินทุนสวนเหลือ อีกทั้งการเปดวิสัยทัศนแกผูบริหารและฝายจัดการสหกรณการเกษตร ใหมีศักยภาพ 
และความพรอม ในการตัดสินใจดานการเงินอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อความมีประสิทธิภาพของสหกรณ 

การสัมมนาครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากทานอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ คุณสุพัตรา ธนเสนีวัฒน เปน 
ประธานในพิธีเปดงานเสวนา มีจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 575 คน 

ชวงเชา ไดมีการบรรยายทางวิชาการในหัวขอ “ตลาดการเงินและตราสารการเงินในระบบเศรษฐกิจ 
ไทย” โดย คุณวรเทพ  ไวทยาวิโรจน อดีตผูบริหารอาวุโส สายเงินฝากและตราสารหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย 
และ “แนวทางการบริหารเงิน...อยางมืออาชีพในสหกรณการเกษตร”  โดย คุณณัฐพล ชวลิตชีวิน กรรมการ 
ผูจัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

สวนชวงบาย เปนการเสวนาวิชาการในหัวขอ “เปดแนวรุก บุกตลาดเงิน หาตลาดทุน”  นําทีมโดย 
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คุณเอ็นนู ซือ่สวุรรณ 
รองผูจัดการใหญ ธ.ก.ส. คุณชูชาติ อินสวาง ประธานชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 
คุณกฤษฎา อุทยานิน รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พอวิจิตร บุญสูง ผูนําสหกรณภาคประชาชน 
และผอ.อัจฉราวรรณ จิตตานนท ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 
ผูดํ า เนินการอภิปราย  โดย ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไกร หัวหนาภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากนี้ ภายในงานไดมีการจัดนิทรรศการ “สบูดํากับพลังงานทดแทน...อยางไรจึง 
จะไดผล” นิทรรศการ “เครือขายคุณคากับการพัฒนาสหกรณ” และนิทรรศการของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการบริหารเงิน...อยางมืออาชีพในสหกรณการเกษตร” 
วันศุกรที่ 15 กนัยายน 2549 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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เอกสารตีพิมพเผยแพร 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

1.  การจัดทําแผนกลยทุธสหกรณ 

2.  คูมือการจัดทําแผนกลยุทธเพือ่สราง 
ความเขมแข็งของสหกรณ 

3.  แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/ 
องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด
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4.  กรอบคิดการเช่ือมโยงเครือขาย 
คุณคาเพื่อการแกปญหาความ 
ยากจน 

5.  Value Network  for Mitigating 
Poverty Problem 

6.  รายงานประจําป 2548
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7.  แนวทางการลงทุนในตราสารหนี้ 

8.  รายงานการเดินทางศึกษาดูงาน 
Cooperative College ประเทศ 
อังกฤษ 

9.  แนวทางการบริหารเงินอยางมือ 
อาชีพในสหกรณการเกษตร
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10.  คูมือผูจัดการสหกรณออมทรัพย 

11.  คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
ออมทรัพย 

12.  คูมือการขับเคลื่อนแผนกลยทุธของ 
สหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ
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13.  เครือขายคุณคาเพื่อแกปญหาความ 
ยากจน 

14.  วีดีทัศนการพัฒนาสหกรณไทย 
กาวใหมในทศวรรษที่ 10 

15.  วีดีทัศน “แนวทางพัฒนาการ 
เชื่อมโยงเครือขายกลุม/องคกร 
ประชาชน”
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16.  เครือขายแหงความพอเพียง 

17.  โบชัวรสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

18.  -โบชัวรชุดโครงการวิจัยการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36 
จังหวัด 
-โบชัวรการเช่ือมโยงเครือขาย 
คุณคาเพื่อแกปญหาความยากจน
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19.  สต๊ิกเกอรรณรงครวมฉลอง 100 ป 
การสหกรณไทย 

20.  เว็บไซตสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ 
www.cai.ku.ac.th
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ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548
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ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวชิาการดานสหกรณ
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คําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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คําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมตรวจ 
บัญชีสหกรณ และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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MOU between Cooperative Academic Institute, Kasetsart University and 
the Co-operative College
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