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สารจากประธานกรรมการประจําสถาบันฯ 

รายงานประจําป 2550 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนเอกสารประมวลสรุปผลการดําเนินงานและรายงานความกาวหนาในภารกิจดานตางๆ ที่ 
สําคัญ ไดแก ภารกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการสรางเครือขาย ซึ่งจะกอใหเกิด 
ประโยชนแกการเรียนการสอนดานสหกรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณ อันเปนการสานตอ 
นโยบายของมหาวิทยาลัยสําหรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยการช้ีนําสังคม และการพัฒนาประเทศ 

ใครขอขอบคุณคณะกรรมการประจําสถาบันฯผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร และผูที่มี 
สวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหการสนับสนุนรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี หวังเปนอยางยิ่งวา 
ทุกทานจะรวมมือรวมใจกันขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯ อยางเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชนตอ 
มหาวิทยาลัย ขบวนการสหกรณและประเทศชาติสืบไป 

(รองศาสตราจารย วุฒิชัย  กปลกาญจน) 
ประธานกรรมการประจําสถาบันฯ
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สารจากผูอํานวยการ 

การดําเนินการของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน 
รอบปงบประมาณ 2550  ซึ่งนับเปนปที่สองของการดําเนินงาน ในฐานะหนวยงานเช่ียวชาญ 
เฉพาะทางดานสหกรณนั้น ไดเริ่มมีผลงานนอกจากการวิจัยในรูปแบบของชุดความรู ซึ่งได 
นําไปใชประโยชนทั้งดานการเรียนการสอน การกําหนดเปนนโยบายการพัฒนาสหกรณใน 
ระดับชาติ และที่สําคัญคือ การกอเกิดเปนเครือขายนักวิจัย เครือขายผูทรงคุณวุฒิ (คลังสมองดาน 
สหกรณ) เครือขายพระสงฆกับการพัฒนาสหกรณ เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ 
หนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งถือเปนการสรางทุนมนุษยและทุนทางปญญาที่จะ 
นําไปสูการพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยตอไป 

ในฐานะผูอํานวยการ ใครขอขอบคุณคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนบุคลากรของสถาบันฯ ที่ไดใหการสนับสนุนและ 
รวมมือในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯ ใหสําเร็จลุลวง และกาวหนาดังรายงานที่เสนอ 
หวังเปนอยางยิ่งวาสถาบันฯ คงไดรับความอนุเคราะหจากทานทั้งหลาย เพื่อใหภารกิจของ 
สถาบันฯ มีความเจริญกาวหนาและกอใหเกิดประโยชนตอขบวนการสหกรณและสังคมสืบไป 

(รองศาสตราจารย จุฑาทิพย   ภัทราวาท) 
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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ประวัติความเปนมา 

ถาบันวิชาการดานสหกรณไดถูกกําหนดไวเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของ 
แผนพัฒนาสหกรณ พ.ศ. 2546-2549 ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 
แหงชาติ: คพช. และคณะรัฐมนตรี คพช.ไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน 
การจัดตั้งและดําเนินงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ โดยมุงหวังใหเปนศูนยกลางของเครือขาย 
ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณทั้ง 
ในและตางประเทศ ที่จะทําหนาที่ใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อ 
สรางความเขมแข็งและความเปนปกแผนแกขบวนการสหกรณ 

ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ จึ ง ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม ป ร ะ ก า ศ ส ภ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 โดยมีคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ซึ่ง 
ประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานกรรมการ มีรองอธิการบดี และตัวแทนจากหนวยงานภาครฐั 
และขบวนการสหกรณเปนกรรมการจํานวน 12 คน หัวหนาหนวยงานคือผูอํานวยการสถาบันฯ 
ทําหนาที่บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

ส
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ปณิธาน 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา 
เพ่ือการพัฒนาสหกรณ 

มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด และสรางเครือขายพันธมิตร 
ในการพัฒนาสหกรณ และสังคมไทยใหยั่งยืน 

1.  การวางระบบและดําเนินการวิจัยภายใตเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนา 
องคความรูสูขบวนการสหกรณ 

2.  การวางระบบและดําเนินการใหการศึกษาอบรมและการใหคําปรึกษาภายใต 
เครือขายความรวมมือเพื่อการใหบริการแกคนท่ีเกี่ยวของกับขบวนการ 
สหกรณและผูท่ีสนใจ 

3.  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพรผานสื่อตาง ๆ เพื่อสนับสนุน 
พัฒนาขบวนการสหกรณ 

4.  การสรางและพัฒนาบุคลากรดานวิชาการภายใตแผนความรวมมือระหวาง 
สถาบันท่ีเกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

5.  การประสานงานใหมี “เครือขายคลังสมอง” เพื่อบริการทางวิชาการแก 
ขบวนการและผูสนใจ
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แผนที่กลยุทธ 

ดวยเจตนารมณที่ตองการขับเคล่ือนพันธกิภายใตความรวมมือของพันธมิตรเพื่อการบรรลุ 
วิสัยทัศนที่กําหนด สถาบันวิชาการดานสหกรณจึงนําแผนที่กลยุทธมาใชเพื่อส่ือใหเห็นความเชื่อมโยงของ 
กระบวนการทํางานที่ชี้ใหเห็นมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนามุมมองดานกระบวนการภายใน มุมมองดาน 
ลูกคาและกลุมเปาหมาย ตลอดจนมุมมองดานคุณคาที่เปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบัน ดังรูป 
ดานลาง
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โครงสรางการบริหารงาน
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คณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน 
ประธานกรรมการ 

รศ.ดร.เจษฎา  แกวกัลยา 
รองประธานกรรมการ 

รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน 
กรรมการ 

ดร.จีรศักดิ์  พงษพิษณุพิจิตร 
กรรมการ 

อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร 
กรรมการ 

น.ส.สุพัตรา   ธนเสนีวัฒน 
กรรมการ 

นายเรืองชัย  บุญญานันต 
กรรมการ 

นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ 
กรรมการ 

นายมงคลัตถ  พุกะนัตต 
กรรมการ 

นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ 
กรรมการ 

นายสหพล  สังขเมฆ 
กรรมการ 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 
กรรมการ/ผูอํานวยการ 

นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร 
กรรมการและเลขานุการ
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ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

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

รศ.ดร.วันชัย  จันทรประเสริฐ  คุณพิชิตชัย  ผองอุดม 

คุณฉัตรชัย  จรูญพงศ 

ดร.สุดารัตน  สารสวาง 

คุณปองพล  เตชะวิจิตรา
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ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ผูทรงคุณวุฒดิานการวิจัย 

ศ.ดร.โสภิณ  ทองปาน  อ.เชิญ  บํารุงวงศ  อ.ไพโรจน  สุจินดา 

นายแพทยสมเกียรติ  ธาตรีธร  อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน  ดร.สีลาภรณ  บัวสาย 

คุณเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  ดร.กฤษฎา  อุทยานิน  รศ.ดร.จินดา  ขลิบทอง 

รศ.สมพร อิศวิลานนท  อ.ไพโรจน   ลิ้มศรีสกุลวงศ  อ.ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไกร
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ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ผูทรงคุณวุฒดิานการพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม 

อ.เชิญ  บํารุงวงศ  อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน  ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ  เสนทอง 

คุณสุรจิตต  แกวชิงดวง  อ.ไพโรจน   ลิ้มศรีสกุลวงศ  อ.ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไกร 

คุณจุฑามาศ  ลิปการถกล  คุณสุจิตรา  พันธุมะบํารุง  คุณบุญฤทธิ์  เผือกวัฒนะ

Administrator
New Stamp



รายงานประจําป 2550  12 

ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ผูทรงคุณวุฒิที่มาชวยสนบัสนนุภารกิจสถาบันฯ ในรอบป 2550 
ลําดบัที่  ชื่อ-สกุล  หนวยงานตนสงักดั/คุณวุฒิ 

1  รศ.สุวรรณา  ธุวโชติ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2  รศ.อภิวันท  กําลังเอก  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3  ผศ.ดร.รังสรรค  ปติปญญา  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4  ดร.ณรงค  กูเจริญประสิทธ์ิ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5  อ.ไพโรจน  ล้ิมศรีสกุลวงศ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
6  อ.ชาญชัย  เพ็ชรประพันธกุล  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7  ผศ.ดร.วิจติตศรี  สงวนวงศ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
8  รศ.วินัย  อาจคงหาญ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
9  รศ.ดร.เสาวคนธ   สุดสวาสดิ์  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
10  รศ.อํานาจ  ธีระวนิช  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
11  อ.อรรธิกา  พังงา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
12  อ.วรรณวภิา  หงสนภาดล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
13  อ.ฐิติมา                ไชยะกุล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
14  อ.นิภา                   นิรุตติกุล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
15  อ.ประจวบ           ทองศรี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
16  อ.รัชนี  โพธิแทน  คณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
17  ดร.ทิพวัลย  สีจันทร  คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
18  อ.ปทมา  สุริยกุล ณ อยุธยา  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
19  อ.อลงกรณ  สุริยกุล ณ อยุธยา  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
20  ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกติติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
21  ผศ.กัลยา  นิติเรืองจรัส  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
22  ผศ.อานนท  ผกากรอง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
23  ผศ.วัชรินทร  สายสาระ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
24  ผศ.สุทิน  สุขคง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
25  อ.วีระ  ภาคอุทัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
26  รศ.ดร.ปรีดา  ประพฤติชอบ  มหาวิทยาลัยขอนแกน

Administrator
New Stamp



รายงานประจําป 2550  13 

ลําดบัที่  ชื่อ-สกุล  หนวยงานตนสงักดั/คุณวุฒิ 
27  รศ.ดร.อัมพัน  หอนาค  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
28  ผศ.ยินดี               เจาแกว  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
29  อ.พนัส                ประดลชอบ  โรงเรียนตราษตระการคุณ 
30  อ.ภาสกร             นันทพานิช  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
31  นายสหพล           สังขเมฆ  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
32  นายวิฑูรย            แนวพานิช  ชุมนุมสหกรณบรกิารเดนิรถแหงประเทศไทย จํากัด 
33  ดร.สมเกียรติ       ฉายโชน  กรมสงเสริมสหกรณ 
34  ดร.สานนท          ฉายเรืองโชติ  กรมสงเสริมสหกรณ 
35  นายนอรดีน         เจะแล  สํานักงานสหกรณจังหวดัปตตานี 
36  นายนารถพงศ     สุนทรนนท  สํานักงานสหกรณจังหวดัพังงา 
37  นายสมหมาย       สาตทรัพย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
38  นายวิรัช              วาณิชธนากุล  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
39  นายวีระพล          แกวมณี  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
40  นายพรหมโชติ    ไตรเวช  ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต 
41  น.ส.จารุวรรณ     นันทพงษ  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม 
42  นางวันเพ็ญ          พรนิททรากูล  สถาบันวิจัยหริภุญชัย 
43  น.ส.ปาริชาติ        หาญไชยนะ  องคกรพัฒนาเอกชน 
44  น.ส.ปราณี           มัคนนัท  องคกรพัฒนาเอกชน 
45  นายบรรพต          ศรจีันทรนิตย  องคกรพัฒนาเอกชน 
46  นางวีรอร             วดัขนาด  วิทยากรอิสระ
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ผูบริหารและบุคลากรประจําสถาบันฯ 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 
ผูอํานวยการ 

เจาหนาที่ประจําสถาบัน 

นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร 
ผูชวยผูอํานวยการ 

นางสาวณัฐพร  ชโลธร 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นายชนินทร  รัตนาเกียรต ิ
เจาหนาท่ีวิจัย 

นางสาวณัฐกานต  จรัสรัตนวงศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวประภา  อยูยงศิลป 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

นางสาวณัฐชวัล  บุญเสริม 
เจาหนาท่ีประจําโครงการ 

นิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณชวยงาน 

นางสาวผุสดี  กลิ่นเกษร  นางสาวพรพรรณ  วันเอก  นางสาวชลาลัย  นุตรดิษฐ  นางสาวอิสรีย  นิลสีสุวรรณ
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การเงินประจําปงบประมาณ 2550 

รายรับ 
ในรอบปงบประมาณ 2550 สถาบันฯมีรายรับทั้งส้ิน 12,128,300 บาท แยกเปนรายรับจาก 

เงินงบประมาณแผนดินสําหรับคาใชจายจัดจางบุคลากร จํานวน 305,100 บาท คิดเปนรอยละ 2.52 รายรับ 
จากงบประมาณสวนกลาง มก.เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับหนวยงานตั้งใหมในปแรกจํานวน 800,000 บาท คิด 
เปนรอยและ 6.60  และรายรับจากงบประมาณเงินรายได จากโครงการวิจัยและฝกอบรม-สัมมนา จํานวน 
11,023,200 บาท คิดเปนรอยละ 90.89 ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1 
ตารางที่ 1 รายรับของสถาบันฯ ในรอบปงบประมาณ 2550 

แหลงงบประมาณ  งบประมาณ 
(บาท) 

1. งบประมาณแผนดิน  305,100 
2. งบประมาณสวนกลาง มก.  800,000 
3. งบประมาณเงินรายได  11,023,200 

3.1 โครงการอบรมเผยแพรความรูเรื่องตราสารหนี้แกสหกรณและมูลนิธิ  2,059,500 
3.2 โครงการศึกษาวจิัยการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)  3,995,200 
3.3 โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด (ระยะเตรียมการ 

เพื่อการขยายผล) 
2,455,000 

3.4 โครงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธของสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ  1,800,000 
3.5 โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณอยางผูชํานาญการ รุนที่1  458,200 
3.6 โครงการอบรมผูนําสหกรณที่มีคุณคา รุนที่1  255,300 

รวมงบประมาณ  12,128,300 

งบประมาณเงินรายได 

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณสวนกลาง มก. 

11,023,200 บาท, 90.89 % 

305,100 บาท, 2.52%  800,000 บาท, 6.60% 

รายรับรวม 12,128,300 บาท 

รูปที่ 1 รายรับของสถาบันฯ ในรอบปงบประมาณ 2550 จําแนกตามแหลงที่มาของเงิน
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รายจาย 

ในรอบปงบประมาณ 2550 สถาบันฯมีรายจายทั้งส้ิน 10,212,802.21 บาท จําแนกตามหมวด 
รายจาย ไดแก หมวดบุคลากร จํานวน 650,202.39 บาท หมวดครุภัณฑ จํานวน 46,114.75 บาท งบดําเนนิงาน 
จากโครงการตาง ๆ จํานวน 9,376,485.07 บาท คาใชจายอ่ืน ๆ จํานวน 140,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.37, 
0.45, 91.81 และ 1.37 ของคาใชจายประจําปงบประมาณ 2550 (รูปท่ี 2) 

รายจาย จําแนกตามหมวด 

รูปที่ 2 รายจายของสถาบันฯ ในรอบปงบประมาณ 2550 จําแนกตามหมวดรายจาย 

งบดําเนินงานโครงการตาง ๆ(คาตอบแทน,คาใชสอย,วัสด,ุสาธารณูปโภค) 
9,376,485.07 บาท, 91.81% 

หมวดครุภัณฑ 
46,114.75 บาท, 0.45% 

หมวดบุคลากร 
650,202.39 บาท, 6.37% 

หมวดอื่น ๆ 
140,000 บาท, 1.37% 

รายจายรวม 10,212,802.21 บาท
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พื้นที่และสํานักงาน 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีสถานที่ตั้งอยูที่ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ช้ัน 2 
(หอง 204-205)  มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทั้งสิ้น 71.45 ตารางเมตร 

สถาบันวิชาการดานสหกรณมีการจัดหาวัสดุ  และอุปกรณสํานักงาน เพื่อ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ทํางานเชิงรุก โดยเนนใหความสําคัญกับเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร และอุปกรณสํานักงานที่สถาบันวิชาการดานสหกรณปฏิบัติงานในภารกิจไดอยาง 
เหมาะสม 

ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
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ผลงานเดนในรอบป 2550 

ขาวคุณธรรม 

ชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 

ú  ขาวคุณธรรม เปนผลลัพธจากการวิจัยภายใตชุด 
โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 
เพ่ือการแกปญหาความยากจน 
ú ปจจุบันมูลนิธิธรรมมะรวมใจ หนวยงานพันธมิตร 

ของสถาบันวิชาการด านสหกรณ  กํ า ลังดํา เนินการ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา กับสํานักงานพาณิชย 
จังหวัดยโสธร 
ú ขาวคุณธรรม จะเปนตัวแบบท่ีดี สําหรับโครงการนํา 

รอง กระบวนการพัฒนาไปสูระบบการผลิตและการคา 
อยางเที่ยงธรรม (Fairtrade) ในอนาคตอันใกล 

ú ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน 
รวม ที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลากวา 4 ป ได 
เกิดเปนชุดความรู  “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ซ่ึง 
ปจจุบันสถาบันฯไดนําไปขยายผลการเชื่อมโยงเครือขาย 
คุณคาในพื้นที่ 45 จังหวัด และกําลังยกระดับไปสูการเชื่อม 
รอยหวงโซอุปทาน 
ú ชุดความรู “การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา” ไดนําไปใช 

เปนยุทธศาสตรสําคัญในแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 
ดวย 
ú ชุดความรูดังกลาวไดพัฒนาเปนวีดีทัศนเผยแพรแก 

ผูเกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการขับเคล่ือนในขบวนการสหกรณ 
อยูในปจจุบัน
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ú เครือขายพระสงฆกับการพัฒนาสหกรณ เปนผลลัพธ 
การเชื่อมโยงเครือขายภายใตชุดโครงการวิจัยการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัดเพื่อแกไขปญหาความ 
ยากจน และเปนกลยุทธภ ายใตยุทธศาสตร สําคัญใน 
แผนพัฒนาการสหกรณ 
ú เครือขายพระสงฆจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา 

ใหคนในชาติตระหนักเห็นความสําคัญในเรื่องคุณคาสหกรณ 
และเขามามีสวนรวมในสหกรณอยางเหมาะสม 
ú สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีแผนงานที่จะผลักดัน 

ใหมีเวทีการจัดการความรูดานสหกรณผานเครือขายพระสงฆ 
เพื่อเตรียมความพรอมใหพระคุณเจาทั้งหลายในการรวม 
พัฒนาขบวนการสหกรณในอนาคต 

ผลงานเดนในรอบป 2550 

เครือขายพระสงฆกบัการพัฒนาสหกรณ
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ú ปจจุบันเครือขายนักวิจัย ภายใตชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” มีมากกวา 300 
คน กระจายอยูในสถาบันการศึกษาที่สําคัญไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.เลย และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

ú การขับเคล่ือนภารกิจของสถาบัน ตามแผนการวิจัย ภายใตความรวมมือของเครือขายนักวจิยั 
เปนไปอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ซ่ึงถือเปนทุนมนุษยที่มีคุณคาของ มก. 

ผลงานเดนในรอบป 2550 

เครือขายนักวิจัย
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ผลงานเดนในรอบป 2550 

เครือขายนักสหกรณที่มีคุณคา 

ú ผลการดําเนินการตามแผนงานบริการวิชาการ ที่สถาบันฯจัดหลักสูตรฝกอบรม 
นักสหกรณที่มีคุณคา รุนที่ 1 ซ่ึงมีจํานวน 37 คน ถือเปนจุดเริ่มตนของการสรางเครือขายนักสหกรณที่มี 
คุณคา 

ú เครือขายนักสหกรณที่มีคุณคาจะเปนตัวจักรสําคัญ สําหรับการเปล่ียนแปลงตาม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณในแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
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ผลการดําเนินงานในรอบป 2550 

ลําดับ  ช่ือโครงการ  แหลงทุนสนับสนุน  จํานวนผูรับบริการ 

แผนงานวิจัย 
1  โครงการ ในระยะเตรียมการเพื่อการขยายผล 

การดําเนินงานในระยะที่สาม ชุดโครงการวิจัย 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 
จังหวัด 

สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย 

ทีมที่ปรึกษา/ นักวิจัย/คนในขบวนการ 
497 คน 

2  โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย 

ชาวนา 109 คน / นักวิจัย / ผูเกี่ยวของ 
20  คน 

3  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการ 
สหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) 

กรมสงเสริมสหกรณ  ขาราชการ /นักวิชาการ / สหกรณ / 
รัฐวิสาหกิจ /กลุมเกษตรกร /องคกรอิสระ 
และอื่นๆ จํานวน 1,602 คน 

4  โครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพือ่การพัฒนา 
สหกรณออมทรัพยผูใชบริการ เงินกูกองทุนเพื่อ 
ผูใชแรงงาน 

กรมสวัสดิการและ 
คุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ 
และรัฐวิสาหกิจ 495 สหกรณ 

แผนงานบริการวิชาการ 
1  โครงการอบรมเผยแพรความรูเรื่องตราสารหนี้  สมาคมตลาดตราสาร 

หนี้ไทย 
ผูนําสหกรณ /เครือขายธนาคารหมูบาน / 
ผูสนใจ 1,416 คน 

2  โครงการอบรมผูนําสหกรณ (หลักสูตรผูนํา 
สหกรณที่มีคุณคา) 

สถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ 

ประธาน/กรรมการสหกรณ 
จํานวน 39 คน 

3  โครงการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ (หลักสูตรการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ) 

สถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ 

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
จํานวน 56 คน 

4  โครงการสัมมนาวิชาการงานวันสหกรณ/งาน 
ประชุมวิชาการอื่นๆ 

มก.และหนวยงาน 
พันธมิตร 

คนในขบวนการสหกรณ 
จํานวน 200  คน 

5  โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง: รวม 
เรียนรู สานขาย ขยายผล 

สกว.  ผูสนใจทั่วไป 600 คน 

6  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
เจาอยูหัว 

มก.  ผูสนใจทั่วไป 600 คน 

รวม  2,911  คน
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แผนงานพฒันาเครือขาย 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ดําเนินการวิจัยการเช่ือมโยงเครือขายคุณคา กอใหเกิดผลลัพธ 
เครือขาย ดังนี้ 

ชื่อโครงการ  แหลงทุน 
สนับสนนุ 

จํานวนคน / 
องคกร 

ชุดโครงการวจิัยดานสหกรณ  สกว. 
§  เครือขายนักวิจัยภายใตชุดความรู “การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา”  300 คน 
§  เครือขายคลังสมองดานสหกรณ โดยมีผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ  129 คน 
§  เครือขายพระสงฆกับงานพัฒนาสหกรณ  23 รูป 
§  เครือขายผูจัดการสหกรณการเกษตร ภายใตขอตกลงความรวมมือ 

ทางวิชาการ  21 คน 
§  เครือขายธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ  300 คน 
§  เครือขายวิชาการ สถาบันวิชาการดานสหกรณ-ชุมนุมสหกรณออม 

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากดั-กรมตรวจบัญชีสหกรณ  3  หนวยงาน 
§  เครือขายสหกรณนิคมภายใตปฏิญญาเชียงราย ฯลฯ  53 สหกรณ 
§  โครงการความรวมมือการฝกอบรมนักสหกรณ ในระดับภูมิภาคเอเชยี 

ตะวันออกเฉียงใต ระหวาง CAI-ACCU 
2  หนวยงาน 

§  ขอตกลงความรวมมือ CAI-CO-OP.     Colledge ประเทศอังกฤษ  2  หนวยงาน 

แผนงานการพฒันาองคกร 

ลําดบั  ชื่อโครงการ  แหลงทุนสนบัสนุน  จํานวนคน 
1  โครงการอบรมการเขยีนหนังสือราชการ  สถาบันวิชาการดานสหกรณ  1 คน (น.ส.ณัฐพร  ชโลธร) 
2  การสัมมนาเจาหนาที่สถาบันฯ  สถาบันวิชาการดานสหกรณ  ผูบริหารและเจาหนาที่ 

สถาบันฯ จํานวน 7 คน 
3  การเขารวมเวทีประชุมวิชาการ  งบประมาณโครงการวิจัย  เจาหนาที่สถาบันฯ 

จํานวน 6 คน 
4  โครงการจัดตั้งและดําเนินงานศูนย 

สารสนเทศดานสหกรณ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
วิจัยและหนวยงานพันธมิตร 

นิสิต  นักสหกรณ  และ 
ผูสนใจทั้งในและ 
ตางประเทศ
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การดําเนินการดานการประกันคุณภาพในรอบป 2549 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพ โดยการนําหลักการของ 
การพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องหรือกลไกของ PDCA  มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
การปฏิบัติงานของสถาบันฯใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสถาบันฯไดมีกิจกรรมของกระบวนการ 
ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องคประกอบ เมื่อป 
2549 ที่ผานมา มีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
1. การประชุมชี้แจงทําความเขาใจเรื่องนโยบายประกันคุณภาพของมก. 
และกระบวนการประเมินคณุภาพภายในของสถาบัน 

30 เมย. 50 

2. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน  14 พ.ค. 50 
3. การจัดการความรู การประเมินคณุภาพภายใน โดยผูเชี่ยวชาญ  1 มิ.ย. 50 
4. การประชุมเตรยีมการ และวางแผนการปฏิบัติงานการจดัทํา SAR เพ่ือรับ 

การประเมิน 
8 มิ.ย. 50 

5. การดําเนนิการจัดทํา SAR และรวบรวมหลักฐาน (ประกาศสัปดาหแหง 
การจัดทํา SAR) 

11-15 มิ.ย. 50 

6. การดําเนนิการประเมินหนวยงาน (Peer Review)  20 มิย. 50 
7. การรวบรวมผลการประเมิน เพื่อจัดทํา SAR  21 มิย.- 3 กค. 50 
8. จัดสง SAR ใหสํานักประกันคุณภาพ  2 กค. 50 
9. รับการประเมนิคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  13 กค. 50 

ทั้งนี้ สถาบันฯไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบป 
การศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2549-31 พฤษภาคม 2550) เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2550 ซ่ึงปรากฏผลสรุปตามราย 
องคประกอบดังนี้
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องคประกอบ  จํานวนดัชนีประเมิน 
ของสถาบัน 

คาคะแนนราย 
องคประกอบ 

ผลการประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคและ 
แผนงาน 

4  4.75  ดีมาก 

2. ภารกจิหลัก  15  3.07  พอใช 
3. การบริหารและการจัดการ  11  3.82  ดี 
4. การเงินและงบประมาณ  3  4.67  ดีมาก 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  1  2.00  ควรปรับปรุง 
6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการ 

ดําเนินงาน 
1  5.00  ดีมาก 

รวม  35  3.68  ดี 

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อ 
เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1.  จุดแข็ง 
§  สถาบันฯ มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนไปตามปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ 

เปาประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยใชแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
§  สถาบันฯ มีชุดความรู (body of knowledge) จากการวิจัยที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

และนําไปผสมผสานกับการจัดการความรู เพื่อการเผยแพรและถายทอดชุดความรูสูการปฏิบัติในขบวนการ 
สหกรณและสังคมในวงกวาง ชุดความรูที่สําคัญ ไดแก  การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา 

§  สถาบันสามารถดําเนินงานตามวัตถุประสงคในการเปนหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ดานสหกรณ โดยใชงบประมาณและบุคลากร ภายใตการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยบางสวน ควบคูไปกับ 
การแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก เพื่อดําเนินภารกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเปน 
มหาวิทยาลัยการเปนที่พึ่งและชี้นําสังคม 

§  สถาบันฯใชวงจร PDCA ในการวางแผนการดําเนินงานและใชขอมูลปอนกลับจาก 
การประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
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2.  จุดออน 
<  เนื่องจากเปนหนวยงานตั้งใหม ดําเนินงานเพียง 2 ป การดําเนินงานตามภารกิจ 

หลักใหไดตามเกณฑใหแกละดัชนีจึงเปนส่ิงทาทาย 
<  สถาบันฯ ยังมิไดนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการมาพัฒนา 

การดําเนินงานเทาที่ควร เชน ขอเสนอแนะเรื่องการจัดทําหลักสูตรตอเนื่อง เปนตน 

3.  ขอเสนอแนะ 
§  การรับรูและยอมรับถึงเกณฑของแตละดัชนีวามิอาจเทียบเคียงผลงานไดระหวาง 

หนวยงานที่กอตั้งมานานและหนวยงานใหม และพยายามดําเนินการใหไดตามเกณฑจัดเปนความทาทายที่มี 
ผลบวกมากกวาการปรับดัชนีหรือเกณฑใหเขากับสภาพของหนวยงานเพื่อใหผลดําเนินงานของภารกิจหลักดูดี 

§  สถาบันฯ ควรเสริมจุดแข็งดานการพัฒนาหลักสูตร ใหมีหลักสูตรตอเนื่องเชิงลึก 
มากขึ้นและใชประโยชนจากฐานขอมูลทําเนียบนักวิจัย และ ผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณ จัดทําคูมือตาง ๆ เพื่อ 
นําหลักสูตรเหลานี้ไปเปดใหบริการ อาจใชแนวคิดของเครือขายในการเปดอบรม 

§  สถาบันฯ มีความพยายามในการเขียนคูมือปฏิบัติงาน และคูมือขั้นตอนการทํางาน 
แตควรพัฒนาปรับปรุงใหลงรายละเอียด ที่มีตัวอยางการปฏิบัติงานของหนวยงาน ซ่ึงคูมือขั้นตอนการทํางาน 
ควรออกแบบใหสามารถเปนคูมือสําหรับพนักงานใหมในการปฏิบัติงานไดดวย ซ่ึงจะมีประโยชนสําหรับ 
หนวยงานที่มีพนักงานอัตราจาง
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แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ลําดบัที่  ชื่อโครงการ  แหลงทุนสนบัสนุน  จํานวนคน /ผูเขารวม 
แผนงานวิจัย : 

1  สกว.  - นักวิจัย/นกัสหกรณ/ 
ผูนํา 10,000 คน / 
ชาวนา 100 คน 

โครงการวิจยัดานสหกรณ 
1.1  เครือขายคณุคา จ.นครศรีธรรมราช 
1.2  เครือขายคณุคา จ.จันทบุรี 
1.3  เครือขายคณุคา จ.พิษณุโลก 
1.4  เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรกัษ 
1.5  เครือขายขาวหอมมะลิ 
1.6  เครือขายขาวคณุธรรม 
1.7  เครือขายยางพารา 
1.8  เครือขายกระจายสินคา 
1.9  เครือขายนคิมสหกรณเชิงคุณคา 
1.10  เครือขายสารสนเทศดานสหกรณ 
1.11  เครือขายสินคาชุมชน 
1.12  เครือขายมันสําปะหลัง 
1.13  เครือขายผลไม 
1.14  เครือขายทุนมนุษยที่มคีุณคาในกลุมตาง ๆ
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แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ลําดบัที่  ชื่อโครงการ  แหลงทุนสนบัสนุน  จํานวนคน /ผูเขารวม 
แผนงานบริการวิชาการ : 
1  โครงการอบรมผูนําสหกรณ 

(หลักสูตรผูนําสหกรณอยางมีคุณคา) 
สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ 

- ผูนําสหกรณ 
80 คน 

2  โครงการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
(หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย 
อยางผูชํานาญการ) 

สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ 

-ผูตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ 80คน 

3  โครงการสัมมนาวิชาการงานวันสหกรณ/ งาน 
ประชุมวิชาการและอ่ืนๆ 

มก.และหนวยงาน 
พันธมิตร 

- นักสหกรณ 300 คน 

แผนงานพฒันาเครือขาย : 
1  โครงการศูนยสารสนเทศสหกรณ 

(เนนเรื่องเครือขายและงานวิจัย) 
สกว. / สถาบันวิชาการ 

ดานสหกรณ 
- นักสหกรณ / ผูสนใจ / 
นิสิต /นักเรียน 
เยาวชน /ผูสนใจ ผาน 
เว็บไซต / ศูนยสาร- 
สนเทศ จํานวน200คน 

2  โครงการความรวมมือการฝกอบรมนักสหกรณ 
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ระหวาง 
CAI-ACCU 

สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ 

- นักสหกรณ / ผูสนใจ 
20 คน 

3  เครือขายความรวมมือระหวาง CAI-CO-OP College 
และสหกรณในตางประเทศ 

สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ 

- สหกรณที่เขารวม 
โครงการ 5 สหกรณ 

4  โครงการจัดทํา  Co-op Magazine และ 
ส่ือสหกรณ 

สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ และ 
หนวยงานพนัธมิตร 

- คนในขบวนการ/ 
ผูสนใจทั่วไป 

แผนงานการพฒันาองคการ : 
1  โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันฯ  สถาบันวิชาการ 

ดานสหกรณ 
2 คน 

2  การเขารวมเวทีประชุมวิชาการ  สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ 

6
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กิจกรรมเดนในรอบป 2550 

Æการจัดประชุมประชาพิจารณ (ราง) แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเปน 
ที่ปรึกษาในการศึกษาวิจัย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) และกําหนดใหมี 
การจัดเวทีระดมความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค ตลอดจนการจัดเวทีประชาพิจารณกอนนําเสนอผานความ 
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อนําไปใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณของประเทศไทยตอไป
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กิจกรรมเดนในรอบป 2550 

Æโครงการความรวมมือจัดเสวนาวิชาการ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และขบวนการสหกรณ ซ่ึงมี 
จํานวน 3 คร้ัง ในรอบป 2550 

ค ร้ั ง ที่  1  ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น สห ก รณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับสมาคมตลาดตราสาร 
หนี้ไทย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย 
จํากัด และธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริไดเสวนา 
วิชาการ “ระบบการเงินและสวัสดิการชุมชน บนแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง” วันศุกร ที่ 15 ธันวาคม ณ หองประชุม 
สุ ธ ร ร ม   อ า รี กุ ล   อ า ค า ร ส า ร นิ เ ท ศ  5 0  ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

ค ร้ั ง ที่  2  ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น สห ก รณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสมาคมตลาดตราสาร 
หนี้ไทย และชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 
จํากัด จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เปดแนวรุก บุกธุรกิจ : 
พิชิตการแขงขัน เพื่อขบวนการสหกรณการเกษตรไทย” 
ในวันจันทร ที่ 28 พฤษภาคม 2550 ณ หองประชุมสุธรรม 
อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยมี ผูนํา 
สหกรณการเกษตรและผูสนใจเขารวมประชุมทั้งส้ิน 509คน 

ค ร้ั ง ที่  3  ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น สห ก รณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับสมาคมตลาดตราสาร 
หนี้ไทย สํานักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง 
และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จัดใหมีการ 
สัมมนา “แนวทางการบริหารความเส่ียงของสหกรณออม 
ทรัพยในสถานประกอบการ” ในวันจันทรที่ 27 สิงหาคม 
2550 ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 
50 ป  มหาวิทยา ลัย เกษตรศาสตร  บาง เขน  โดยมี 
กลุมเปาหมายเปนกรรมการและฝายจัดการสหกรณออม 
ทรัพยในสถานประกอบการ เขารวมประชุมทั้งส้ิน 411 คน
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กิจกรรมเดนในรอบป 2550 

Æ โครงการขาวคุณธรรม 

เปนโครงการวิจัยยอยในชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 
เพื่อแกปญหาความยากจน ซ่ึงสถาบันวิชาการดานสหกรณ รวมมือกับมูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.ปาติ้ว 
จ.ยโสธร ไดดําเนินการเชื่อมรอยหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิอินทรีย ภายใตเครื่องหมายการคา ขาว 
คุณธรรม โดยในที่สุด โครงการขาวคุณธรรมประสบความสําเร็จ สามารถนําขาวคุณธรรมจําหนายผาน 
เครือขายเดอะมอลล กรุป และสยามพารากอน โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ภายใต 
โครงการรวมกับพันธมิตรบริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) ในโครงการ 1 ลานบาท เพื่อไมลสรางบุญ 
มหากุศลอันยิ่งใหญ ในชวงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2550
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กิจกรรมเดนในรอบป 2550 

Æ นิทรรศการเพื่อการเผยแพรความรูจากการการวิจัย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมเปนเจาภาพจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ : เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล ในระหวางวันที่ 23-27  พฤศจิกายน 2549 ณ  สํานักพิพิธภัณฑและ 
วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จพระราชดําเนิน ทรงเปดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 
พฤศจิกายน 2549
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กิจกรรมเดนในรอบป 2550 

Æ นิทรรศการเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนอีกหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เขารวมจัด 
นิทรรศการ “ตามแนวพระราชดําริ:สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ 
ไดแสดงผลลัพธที่ไดจากชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด เพื่อแกปญหา 
ความยากจน
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กิจกรรมเดนในรอบป 2550 

Æ หลักสูตร ผูนําสหกรณที่มีคุณคา รุนที่ 1 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ จัดทําโครงการพัฒนาผูนําสหกรณ สําหรับอบรมหลักสูตรผูนํา 
สหกรณที่มีคุณคา เพื่อตองการสรางนวัตกรรมการฝกอบรมในแนวทางใหม เพื่อสนับสนุนการ 
ยกระดับคุณคาของคนสหกรณตามกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ โดยใชกระบวนการ 
จัดการความรูเรื่องคุณคาสหกรณ และการปรับกระบวนทัศนดานการบริหารจัดการสหกรณสูการเปน 
สหกรณที่มีคุณคาแกผูเขารับการอบรม ซ่ึงไดมีการจัดอบรมรุนที่ 1 เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 
2550 ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทีทีแอนดที อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีผูนําเขา 
รวมทั้งส้ิน 39 คน
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กิจกรรมเดนในรอบป 2550 

Æ หลักสูตร ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ รุนที่ 1 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการจัดทําโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ เพื่อ 
เพ่ิมพูน วิสัยทัศน ความรู ทักษะ และประสบการณใหแกผูอบรมไดสามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบ 
กิจการสหกรณไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออม 
ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่  1  เมื่อวันที่  3-10  มีนาคม  2550  ณ หองอาคารอมรภูมิรัตน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ภายใตความรวมมือของ 3  หนวยงาน คือ สถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด โดยมีผูสนใจเขา 
รวมอบรมท้ังส้ิน 57 คน
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

1  4 ต.ค. 49 
ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมที่ปรึกษา“การขับเคลื่อนแผน 
กลยุทธสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ” ธ.ก.ส.  20 

หองเอื้องหลวง KU 
HOME 

2  9 ต.ค. 49 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนกลยุทธของ 
สหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ” รุนที่ 1  54 

สกต.ขอนแกน 
จ.ขอนแกน 

3  12 ต.ค. 49  ประชุมหารือ โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  8 
หองประชุม 8 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

4  13 ต.ค. 49 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อวางกรอบการจัดทําแผนกล 
ยุทธสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ” ธ.ก.ส. ระหวางผอ. 
สถาบนั และ ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ 

4  หองประชุม 8 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

5  17 ต.ค. 49 
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาเครือขาย 
คุณคาขาวคุณธรรม”  20 

หองประชุม 9 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

6  17 ต.ค. 49  การประชุมหารือการตลาดขาวคุณธรรม  14 
หองประชุม 1 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

7 
19-20 ต.ค. 

49 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนกลยุทธของ 
สหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ” รุนที่ 2  57 

โรงแรม ท็อปแลนด 
จ.พิษณุโลก 

8  24 ต.ค. 49  สัมมนาระดมความคิดเห็น “รางแผนพัฒนา ชสอ. 
ฉบับ 3”  70 

หองแมจิก 2 ช้ัน 2 
โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนช่ัน 

9  31 ต.ค. 49  ประชุมโครงการวิจัยยอย ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

19  หองประชุม 1 สกว. 

10  1 พ.ย. 49 
ประชุมคณะทํางานรางหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ ครั้งที่ 5/2549  12 

หองประชุม 2 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

11  2 พ.ย. 49 
ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
เศรษฐกิจพอเพียง  20  หองประชุม 1 สกว. 

12  6 พ.ย. 49  ประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 1-3 ธ.ค.49  22 
หองประชุมช้ัน 4 อาคาร 
วิทยบริการ
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รายงานประจําป 2550  37 

กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 (ตอ) 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

13  7 พ.ย. 49 
ประชุมหารือ คณะที่ปรึกษาแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับ 2  6 

หองนนทรี ช้ัน 5 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

14  10 พ.ย. 49 
ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
เศรษฐกิจพอเพียง  30 

สํานักพิพิธภัณฑและ 
วัฒนธรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

15 
18-19 พ.ย. 

49  ติดตามโครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  16 
อ.กุดชุม และ อ.นาโส จ. 
ยโสธร 

16  20 พ.ย. 49 
ประชุมหารือแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 กับ 
ชสอ.  13 

หองประชุม 9 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป มก. 

17  22 พ.ย. 49 
แถลงขาวงาน “ตามแนวพระราชดําริ: สงเสริม 
เศรษฐกิจพอเพียง”  20 

หองประชุมกําพล 
อดุลยวิทย 

18  23-27 พ.ย.49  นิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียง :รวมเรียนรู  สานขาย 
ขยายผล”  756 

สํานักพิพิธภัณฑและ 
วัฒนธรรมการเกษตร 
ม.เกษตรศาสตร 

19  24 พ.ย. 49 
คณะที่ปรึกษาประชุมหารือแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 2  3 

หองประชุมช้ัน 5 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

20  1 ธ.ค. 49  ประชุมเตรียมงานตราสารหนี้  5  หองประชุม 6อาคาร 
สารนิเทศ50ป มก. 

21  2 ธ.ค. 49  ประชุม การพัฒนาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  12 
หองเอื้องหลวง KU 
HOME 

22  1-3 ธ.ค. 49 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ 
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพรชนมายุครบ 80 
ชันษา 

140  ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
มก. 

23  6 ธ.ค. 49 
คณะที่ปรึกษาประชุมหารือแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 2  3 

สถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ ม. เกษตรศาสตร
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รายงานประจําป 2550  38 

กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 (ตอ) 
ของ 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

24  12 ธ.ค. 49 
เวทีระดมความคิดเพื่อยกรางแผนพัฒนาสหกรณ ระดับ 
ภาคกลาง  220 

หองสุธรรม อารีกุล 
ม.เกษตรศาสตร 

25  15 ธ.ค. 49 
เสวนาวิชาการ “ระบบการเงินและสวัสดิการชุมชน : 
บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”  496 

หองสุธรรม อารีกุล 
ม.เกษตรศาสตร 

26  19 ธ.ค. 49  ประชุมสรุปงานการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 
สําหรับสหกรณตนแบบ 

14  ธ.ก.ส. 

27  20 ธ.ค. 49 
เวทีระดมความคิดเพื่อยกรางแผนพัฒนาสหกรณ ระดับ 
ภาคใต  120 

โรงแรมโฆษิต 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

28  26 ธ.ค. 49 
นําเสนอรายงานความกาวหนาแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 2  15  กรมสงเสริมสหกรณ 

29  27 ธ.ค. 49  ประชุมหารือระหวางทีมที่ปรึกษา (คุณมานะ ชัยวงศ 
โรจน และ อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน) 

9  หองประชุม 6 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป มก. 

30  6 ม.ค. 50  สรุปบทเรียน "มองหนา แลหลัง ขาวคุณธรรม"  60 
ณ มูลนิธิธรรมะรวมใจ 
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

31  10 ม.ค. 50 
เวทีระดมความคิดเพื่อยกรางแผนพัฒนาสหกรณ ระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  150 

โรงแรมแกนอินทร 
จ.ขอนแกน 

32  11 ม.ค. 50  ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 2 

11 
หองประชุม 8  อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 
ม.เกษตรศาสตร 

33  12 ม.ค. 50  ประชุมหารือตลาดขาวคุณธรรม  10 
ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณการเกษตร 

34  17 ม.ค. 50  ประชุมคณะที่ปรึกษาแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2  3 
สถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ 

35  17 ม.ค. 50  ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ ครั้งที่ 1/2550 

8 
หองประชุม 6 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 
ม.เกษตรศาสตร
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550  (ตอ) 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

36  18 ม.ค. 50  ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 2  17 

หองประชุม 5 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 
ม.เกษตรศาสตร 

37  20 ม.ค. 50 
เวทีระดมความคิดเพื่อยกรางแผนพัฒนาสหกรณ ระดับ 
ภาคเหนือ  105 

โรงแรมพรพิงค 
ทาวเวอร จ.เชียงใหม 

38  29 ม.ค. 50  ประชุมหารือเรื่องแผนการผลิตขาวคุณธรรม  3 
หองประชุม 5 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 
ม.เกษตรศาสตร 

39  29 ม.ค. 50  ประชุมเรื่องตลาดขาวคุณธรรม ป 49 กับ ธ.ก.ส.  8  ธ.ก.ส. 

40  30 ม.ค. 50  ประชุมหารือแผนพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 2 รวมกับ 
สันนิบาตสหกรณ 

30 
ศูนยรัชนี แจมจรัส 6 
สันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทย 

41  30 ม.ค. 50  ประชุมหารือเรื่องแผนป 50 ของขาวคุณธรรม  9 
ช้ัน 5 อาคารสารนิเทศ 50 
ป มก. 

42  1 ก.พ. 50  ประชุมหารือแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 กับกรม 
ตรวจบัญชีสหกรณ 

26 
หองฝกอบรม อาคาร 4 
ช้ัน 4 กรมตรวจบัญชี 
สหกรณ 

43  1 ก.พ. 50 
ประชุมคณะกรรมการประสานความรวมมือการพัฒนา 
สหกรณ เพื่อเปนแหลงทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย 
เปนทุน 

22  ทําเนียบรัฐบาล 

44  2 ก.พ. 50  ประชุมหารือเรื่อง แนวทางการพัฒนาโมชาฟ (moshav) 
เมืองไทย รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ 

6  กรมสงเสริมสหกรณ 

45  6 ก.พ. 50 
เขารวมประชุมเตรียมการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การแกไข พ.ร.บ.สหกรณ 2542”  20 

หองประชุม 226 
กรมสงเสริมสหกรณ
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 (ตอ) 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

46  8 ก.พ. 50  ประชุม “การแกไข พ.ร.บ.สหกรณ 2542”  30 

หองประชุมช้ัน 3 สํานัก 
พัฒนาและถายทอด 
เทคโนโลยีการสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

47  13 ก.พ. 50  ประชุมทีมที่ปรึกษาแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2  10 
หองประชุม 1 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

48  14 ก.พ. 50 
ประชุมแผนพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 2 รวมกับกรม 
สงเสริมสหกรณ  49 

หองประชุม สปส. กรม 
สงเสริมสหกรณ 

49  20 ก.พ. 50  ประชุมเตรียมงานตราสารหนี้  4 
หองประชุม 5 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

50  20 ก.พ. 50  ประชุมหารือ “ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ”  8 
หองประชุม 5 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

51  21 ก.พ. 50 
ประชุมคณะทํางานแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 
ครั้งที่ 2 (31 อรหันต)  40 

หองประชุมกําพล 
อดุลวิทย 

52  22 ก.พ. 50  ประชุมทีมที่ปรึกษาแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2  5 
หองประชุม 5 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

53  26 ก.พ. 50 
วางพานพุมสักการะ พระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยา 
ลงกรณ “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” ในวันสหกรณ 
แหงชาติ ประจําป 2550 

2,000 
ณ ศูนยรัชนีแจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทย 

54  27 ก.พ. 50  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานแผนพัฒนาการ 
สหกรณฉบับท่ี 2 ครั้งที่ 3  29  หองประชุม 8 ช้ัน 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ป 

55  3-10 มี.ค. 50 
โครงการอบรม หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
ออมทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 1”  70  หอง 305 ละอองฟา 

56  6 มี.ค. 50  ประชุมแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2  4 
หองประชุม 5 ช้ัน 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 
ม.เกษตรศาสตร
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รายงานประจําป 2550  41 

กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 (ตอ) 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

57  8 มี.ค. 50  ประชาพิจารณแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2  690  หองสุธรรมอารีกุล อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

58  14 มี.ค. 50 
ประชุมทีมที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุง(รางแผนฯ หลัง 
ประชาพิจารณ)  6 

หองประชุม 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

59  3 เม.ย. 50  เสนอรางอนุกรรมการ  26 
กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ 

60  9 เม.ย. 50  ประชุมประเมินผลโครงการผูตรวจสอบกิจการฯ  7  หองประชุม ช้ัน 7 

61  9 เม.ย. 50  ประชุมหารือแผนพัฒนาการสหกรณ  7  หองประชุม ช้ัน 7 

62  11 เม.ย. 50 
เขารวมประชุมชุดประสานงานวิจัยplatformองคกรการเงิน 
และสวัสดิการชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนองคกร 
การเงินและสวัสดิการชุมชน 

30  สกว. 

63  17 เม.ย. 50  ติดตามงานโครงการขาวคุณธรรมในพื้นที่ จ.ยโสธร  100  อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

64  20 เม.ย. 50  เผยแพรแนวคิด Value Chain แกเครือขายสหกรณ 
จังหวัดจันทบุรี  35  สกก.จันทบุรี 

65  19 เม.ย. 50  ประชุมหารือการตลาดขาวคุณธรรมรวมกับผูจัดการ 
ใหญ ชสท. 

4  หอง 204 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

66  25 เม.ย. 50  ประชุมหลักสูตรผูนําสหกรณอยางมีคุณคา ครั้งที่ 1  7 
หอง 212 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

67  28-29เม.ย.50  สัมมนาประจําปของสถาบันวิชาการดานสหกรณ  7  โรงแรมเจมส ชะอํา 

68  2-3 พ.ค. 50  ประชุมหัวหนาทีมวิจัย โครงการวิจยั 36 จังหวัด ระยะที่ 3  45  หองนนทรี 2 KU HOME 

69  9 พ.ค. 50  ประชุมคณะอนุกรรมการ(ราง)แผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 2  43  หอง 226 ช้ัน 2 

กรมสงเสริมสหกรณ
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รายงานประจําป 2550  42 

กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 (ตอ) 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

70  16 พ.ค. 50  ประชุมหลักสูตร “ผูนําสหกรณอยางมีคุณคา” ครั้งที่ 2  9  หอง 212 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

71  16 พ.ค. 50  ประชุมคณะที่ปรึกษาแผนพัฒนาการสหกรณ  9  หอง 212 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

72  21 พ.ค. 50  ประชุมหารือเรื่องขาวคุณธรรม เดอะมอลล รามคําแหง  10  เดอะมอลลรามคําแหง 

73  22 พ.ค. 50 
ประชุมวางแผนงานวิจัยเครือขายพระสงฆกับการ 
พัฒนาสหกรณ  4 

หอง 204 ช้ัน2 อาคารวิจัย 
และพัฒนา 

74  24 พ.ค. 50  ประชุมเตรียมงานตราสารหนี้ครั้งที่ 4  7 
หอง 204 ช้ัน2 อาคารวิจัย 
และพัฒนา 

75  25 พ.ค. 50  ประชุมเชิงปฏิบัติการ และใหคําปรึกษาแนะนาํสําหรับ 
การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ  40 

ณ ศูนยฝกอบรมฯ TT&T 
อ.บางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

76  28 พ.ค. 50 
สัมมนา ตราสารหนี้ ครั้งที่ 4 “เปดแนวรุก บุกธุรกิจ : 
พิชิตการแขงขันเพื่อขบวนการสหกรณการเกษตรไทย”  509 

หองสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

77  28 พ.ค. 50  ประชุมหารือการดําเนินการโครงการขาวคุณธรรม 
ในชวงปที่ 2 

25  หองประชุม 1 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 

78  29 พ.ค. 50 
แถลงขาว โครงการขาวคุณธรรม รวมกับเดอะมอลล 
และสยามพารากอน  25  ณ สยามพารากอน 

79  30 พ.ค. 50 
ประชุมหารือรวมกับทีมพิษณุโลก (โครงการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด)  48 

ณ หองประชุม ธ.ก.ส. 
จ.พิษณุโลก 

80  3 มิ.ย. 50  การสัมมนาของนิสิตปริญญาโทเศรษฐศาสตรสหกรณ 
(ภาคพิเศษ) รุนที่ 4 

50  ณ หอง 210 
คณะเศรษฐศาสตร 

81  1 มิ.ย. 50  ประชุมเตรียมการการตรวจประกันคุณภาพ  7 
หอง 204 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

82  6 มิ.ย. 50  ประชุมหารือโครงการความรวมมือระหวางสถาบันฯ 
และ ธ.ก.ส. 

8  หองประชุม ธ.ก.ส. 

83  8 มิ.ย. 50  ประชุมเพื่อเตรียมการประกันคุณภาพ  7  หอง 204 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 (ตอ) 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

84  12 มิ.ย. 50  เขารวมประชุม “การจัดการแผนกลยุทธจากการมีสวน 
รวมของทุกฝายในระยะเวลา 3 ป 

25  สหกรณออมทรัพย 
องคการเภสัช จํากัด 

85  11 มิ.ย. 50  ประชุมโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต 
แผนกลยุทธ ครั้งที่ 1 

7  หอง 212 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

86  13 มิ.ย. 50  ประชุมหลักสูตร “ผูนําสหกรณอยางมีคุณคา” ครั้งที่ 3  8 
หอง 212 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

87  14 มิ.ย. 50 
สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด เดินทางมาศึกษา 
ดูงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ  42 

หองประชุมสหกรณออม 
ทรัพย  มก. 

88  15 มิ.ย. 50  นําเสนอแผนพัฒนาการสหกรณแกคพช.  70 
กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ 

89  18 มิ.ย. 50  ประชุมหารือกับ ธ.ก.ส. เรื่องการจัดทําโครงการ การ 
บริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตแผนกลยุทธครั้งที่ 2 

6  หอง 212 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

90  18 มิ.ย. 50  ประชุมหารือเรื่องแนวทางการศึกษาวิจัย สหกรณนิคม  4  หอง 212 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

91  19 มิ.ย. 50 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ต และ 
พังงา เพื่อเตรียมการขยายผลเครือขายคุณคา : จากตัว 
แบบในบางพื้นที่จังหวัดของชุดโครงการวิจัย การ 
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 

50 
ณ สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดพังงา จ.พังงา 

92  20 มิ.ย. 50  ตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจําป 2550  7 
หอง 212 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

93  21 มิ.ย. 50 
บรรยาย เรื่อง "สหกรณนําคุณคา สูประชาคม เพื่อ 
สังคมเปนสุข" จัดโดย สหกรณออมทรัพยองคการเภสัช 
กรรม 

50  สหกรณออมทรัพย 
องคการเภสัชกรรม จํากัด 

94  22 มิ.ย. 50  บรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยวิธีการ 
สหกรณ” 

150  ศาลาประชาคมจังหวัด 
ตราด อ.เมือง
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 (ตอ) 

ลําดับ  วัน/เดือน/ 
ป  กิจกรรม  จํานวน 

ผูเขารวม  สถานที่ 

95  25 มิ.ย. 50  ประชุมเตรียมการประกันคุณภาพ  7  หอง 204 อาคารวจิัยและพัฒนา 

96  26 มิ.ย. 50 
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานแผนพัฒนา 
การสหกรณ ฉบับที่ 2  12  กรมสงเสริมสหกรณ 

97 
27-28 มิ.ย. 

50 
ประชุมเครือขายพระสงฆกับการพัฒนาขบวนการ 
สหกรณ  44 

หองคัทลียา อาคาร KU Home 
มก. 

98  29 มิ.ย. 50 
ประชุมหารือกับ ธ.ก.ส. เรื่องการจัดทําโครงการ การ 
บริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตแผนกลยุทธครั้งที่ 3  5  หอง 212 อาคารวจิัยและพัฒนา 

99  2 ก.ค. 50 
ประชุมหารือกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เรื่องโครงการวิจัยกองทุนเงินกูเพื่อผูใชแรงงาน  3  หอง 212 อาคารวจิัยและพัฒนา 

100  4 ก.ค. 50 
ประชุมทีมงานในการทําโครงการวิจัยกองทุนเงินกู 
เพื่อผูใชแรงงาน  4  หอง 204 อาคารวจิัยและพัฒนา 

101  5 ก.ค. 50 
เขารวมรับฟงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ 
มหาวิทยาลัย ผูบริหารกลุมหนวยงานที่บริการ 
วิชาการ/วิจัย 

40  หองประชุม กําพล 
อดุลวิทย 

102  6 ก.ค. 50  สัมมนา MCE รุน 4 เรื่อง “องคกรกลางท่ีเปนอิสระ 
ทางเลือกใหมในการพัฒนาขบวนการสหกรณไทย”  302  หองสุธรรม อารีกุล  มก. 

103  9 ก.ค. 50  ประชุมคณะกรรมการริเริ่มจัดต้ังชมรมสตรีสหกรณ 
ออมทรัพย ครั้งที่ 2 

15  หองประชุม 402 ชสอ. 

104  9 ก.ค. 50  ประชุมเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ 
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาํป 2550 

7  หอง 204 ช้ัน2 อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

105  10 ก.ค. 50  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการวิจัย 
ประเด็นการออม 

25  หองประชุม 1 สกว 

106  12 ก.ค. 50  ประชุมหารือรวมกับ ธ.ก.ส.โครงบริหารการ 
เปลี่ยนแปลงภายใตแผนกลยุทธ ครั้งที่ 4 

4  หอง 212 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

107  13 ก.ค. 50  เขารวมเปนกรรมการตรวจประกันคุณภาพ  10  หอง 212 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 (ตอ) 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

108  16 ก.ค. 50 
ประชุมหารือรวมกับกรมสวัสดิการและคุมครอง 
แรงงานเรื่องโครงการวิจัยกองทุนเงินกูเพื่อผูใชแรงงาน  6 

หอง 212 ช้ัน 2 อาคารวจิัย 
และพัฒนา 

109  18 ก.ค. 50 
ประชุมหารือเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ 
ACCU  3 

หอง 212 ช้ัน 2 อาคารวจิัย 
และพัฒนา 

110  18 ก.ค. 50  ประชุมหารือกับทีมงานโครงการบริหารการ 
เปลี่ยนแปลงภายใตแผนกลยุทธ 

5  หอง 212 ช้ัน 2 อาคารวจิัย 
และพัฒนา 

111  25 ก.ค. 50  ประชุมหารือ หลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา ครั้งที่ 
4/50 

10  ศูนยพัฒนาฯทีทีแอนดที 
จ.อยุธยา 

112  26 ก.ค. 50 
ประชุมรวมกับแกนนําธนาคารหมูบานตามแนว 
พระราชดําริ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนเชิงวิชาการ  9 

หอง 212 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

113  27 ก.ค. 50 
ติดตามงานโครงการ การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่จังหวัดยโสธร  88  จ.ยโสธร 

114  28 ก.ค. 50 
ติดตามงานโครงการ การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด  13  จ.รอยเอ็ด 

115  1 ส.ค. 50 
นิสิตคณะศึกษาศาสตรดูงานสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ  9 

สถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ 

116  3-4 ส.ค.50 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนการเช่ือมโยง 
เครือขายคุณคา  29 

หอง 601 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

117  6 ส.ค. 50 
ประชุมหารือกับทีมงาน อ.ธวิช สุดสาคร ในการ 
ดําเนินงานโครงบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตแผนกล 
ยุทธ 

5  หอง 212 ช้ัน 2 อาคารวจิัย 
และพัฒนา  ม.เกษตร 

118  7 ส.ค. 50 
โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสรางความเขมแข็ง 
แกสหกรณ 75 สหกรณ รุนที่ 1  100  โรงแรมแกรนด เดอร วิล 

119  8 ส.ค. 50 
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ ครั้งที่ 2/2550  15 

หองประชุม 5 ช้ัน 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 (ตอ) 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

120  9 ส.ค. 50  ประชุมสรุปผลการตรวจประกนัคุณภาพ  50 
หองกําพล อดุลวิทย 
ม.เกษตร 

121  15 ส.ค. 50  ประชุมหลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา ครั้งที่ 5/2550  10 
หอง 212 ช้ัน 2 อาคารวจิัย 
พัฒนา 

122  16 ส.ค. 50 
ประชุมการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยภายใต 
งบประมาณสนับสนุนสวนจัดการนิคม  4 

หอง 212 ช้ัน 2 อาคารวจิัย 
พัฒนา 

123  18 ส.ค. 50 
ติดตามงานโครงการ การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  65  จ.นครศรีธรรมราช 

124  22 ส.ค. 50 
โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสรางความเขมแข็ง 
แกสหกรณ 75 สหกรณ รุนที่ 2  100  โรงแรมแกรนด เดอ วิล 

125  23 ส.ค. 50  ประชุมหารือการดําเนินงานโครงการบริหารการ 
เปลี่ยนแปลงภายใตแผนกลยุทธกับอ.ธวิช และทีมงาน 

5  หอง 212 ช้ัน 2 อาคารวจิัย 
และพัฒนา  ม.เกษตร 

126  26 ส.ค. 50 
ประชุมหารือการดําเนินการเครือขายนิคมสหกรณเชิง 
คุณคารวมกับกรมสงเสริมสหกรณ  “การใชประโยชน 
ในที่ดินใหเต็มศักยภาพโดยวิธีการโมชาฟ” 

120  ณโรงแรมริมกกรีสอรท อ. 
เมืองจ.เชียงราย 

127  27 ส.ค. 50  สัมมนาตราสารหนี้ ครั้งที่ 5  411 
หองสุธรรม อารีกุล 
ม.เกษตร 

128  28 ส.ค. 50  ประชุมสหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิต  20 
หองประชุมสอ.การไฟฟา 
ฝายผลิต 

129 
29 ส.ค.- 
1 ก.ย.50  จัดฝกอบรมหลักสูตร “ผูนําสหกรณที่มีคุณคา” รุนที่ 1  43 

ศูนยพัฒนาและฝกอบรม 
บุคลากรทีทีแอนดที 

130  5 ก.ย.50 
ประชุมหารือโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ภายใตแผนกลยุทธ ธ.ก.ส. เพื่อจัดทําวีดีทัศน  9 

หองประชุม 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

131  5 ก.ย. 50  ประชุมโครงการวิจัยกองทุนเงินกูเพื่อผูใชแรงงาน  15 
หองประชุมกรม 
สวัสดิการและคุมครอง 
แรงงาน ช้ัน 8 

132  10 ก.ย. 50  ประชุมเครือขายหมูบานเชิงคุณคา  30 
ที่ทําการปกครอง ศาลา 
กลางจังหวัดจันทบุรี
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กิจกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประจําป 2550 (ตอ) 

ลําดับ  วัน/เดือน/ป  กิจกรรม  จํานวน 
ผูเขารวม  สถานที่ 

133  10 ก.ย. 50  ติดตามงานโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ภายใตแผนกลยุทธ 

5  สหกรณการเกษตรเมือง 
ขลุง จํากัด จ.จนัทบุรี 

134  11 ก.ย. 50  ประชุมเครือขายสหกรณนิคม  21 
หอง 601 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

135  11 ก.ย. 50 
ประชุมหารือแนวทางความรวมมือโครงการเครือขาย 
คุณคาขาวคุณธรรม  3 

หอง 212 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

136  12-13 ก.ย. 50 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผูนําธนาคารหมูบาน "การบริหาร 
จัดการองคกรการเงินสูความยั่งยืน"  34 

หองนนทรี 2 อาคารเคยู 
โฮม 

137  14 ก.ย. 50  ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณครั้งที่ 10/50  5 
หอง 204 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

138  17 ก.ย. 50 
ประชุมสรุปความกาวหนา โครงการวิจัยการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณ ในพื้นที่ 36 จังหวัด ระยะที่ 3  รวมกับ 
ผูทรงคุณวุฒิครั้งที่ 3 

10  หอง 601 อาคารวจิัยและ 
พัฒนา 

139  18 ก.ย. 50 
ประชุมโครงบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต 
แผนกลยุทธ  6  หองประชุม ธ.ก.ส.ช้ัน 1 

140  20 ก.ย. 50  เวทีกรองสถานการณสาํหรับหมูบานตนแบบ  33 
หองประชุมที่วาการ 
อําเภอแกงหางแมว 

141  24 ก.ย. 50 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู "การพัฒนาเครือขายคุณคา" 
ภายใตชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ  49 

บานบางเตยใต อ.เมือง 
จ.พังงา 

142  25 ก.ย. 50 
เวทีการขยายผลเครือขายคุณคาในระยะที่ 3 โครงการ 
โครงการวิจัยดานสหกรณ  19  สกจ.พังงา 

143  28 ก.ย. 50  ประชุมเรื่องการดําเนินโครงการวิจัยดานสหกรณ  2 
หอง 204 อาคารวจิัย และ 
พัฒนา
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพเผยแพร 

1. กรอบคิดและแนวทางการลงทุนสําหรับสหกรณออมทรัพย 

2. การขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติของสหกรณตนแบบ 

3. คูมือการเรียนรูเพื่อใหรูสําหรับผูนําสหกรณที่มีคุณคา
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4. คูมือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธของสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ 

5. คูมือการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อสรางความเขมแข็งของสหกรณ 

6. คูมือการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ 

7. คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร

Administrator
New Stamp



รายงานประจําป 2550  50 

8. คูมือผูจัดการสหกรณออมทรัพย 

9. คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย 

10. แนวทางการบริหารการเงินอยางมืออาชีพในสหกรณการเกษตร 

11. แนวทางการบริหารความเส่ียงของสหกรณออมทรัพย 
ในสถานประกอบการ
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12. แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม / องคกรประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัด 

13. แนวทางการลงทุนในตราสารหนี้ 

14. เปดแนวรุก บุกธุรกิจ : พิชิตการแขงขัน 
เพื่อขบวนการสหกรณการเกษตรไทย

15. แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
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16. ระบบการเงินและสวัสดิการชุมชนบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

17. รายงานการเดินทางศึกษาดูงาน Co-operative College 
ประเทศอังกฤษ ระหวางวันที่ 11-21 สิงหาคม 2549 

18. รายงานประจําป 2548 

19. รายงานประจําป 2549
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20. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
ชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 

21. รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2549 

22. เอกสารประกอบการบรรยาย : 
โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย หลักสูตร 
“การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” 

รุนที่ 1 ประจําป 2550 

23. Value Network for Mitigating Poverty Problem
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24. กรอบแนวคิดการเช่ือมโยงเครือขายคุณคา 
เพื่อการแกปญหาความยากจน 

25. เครือขายคุณคาเพื่อแกปญหาความยากจน 
กรณีกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ จ.ตราด 

26. ส่ือเรียนรูประกอบการสรุปบทเรียน โครงการ “การพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” เพื่อแกปญหาความยากจน 

ชุด “เร่ืองเลาจากเพื่อนบาน เร่ืองเครือขายสหกรณแกจน” 
ตอนที่ 1 "Home stay แกจนของคนพังงา" 

27. ส่ือเรียนรูประกอบการสรุปบทเรียน โครงการ “การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” เพื่อแกปญหาความยากจน ชุด “เร่ืองเลาจาก 

เพื่อนบาน เร่ืองเครือขายสหกรณแกจน” 
ตอน “บันทึกจากนายชาง ส่ือนําทางสูธรรมแกจน”
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28. เอกสารชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณ 
ในพื้นที่ 36 จังหวัด” เร่ือง ขาวคุณธรรม 

29. แผนพับการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 
เพื่อแกปญหาความยากจน “การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา 

เพื่อแกปญหาความยากจน” 

30. แผนพับชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 
เพื่อแกปญหาความยากจน 

31. แผนพับสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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32. วีดีทัศน KU OUTLET CENTER 

33. วีดีทัศนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธของ 
สหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ 

34. ขอมูลการประชุมช้ีแจงการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 

35. วีดีทัศนการพัฒนาสตรีสหกรณ 

36. วีดีทัศนการพัฒนาสหกรณไทย 
กาวใหมในทศวรรษที่ 10
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41. วีดีทัศนวันสถาปนาครบรอบ 2 ป 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

37. วีดีทัศนขาวคุณธรรม 

39. วีดีทัศนแนวทางการเช่ือมโยง 
เครือขายกลุม / องคกรประชาชน 

38. วีดีทัศนความรูเครือขายคุณคา 

40. วีดีทัศนเปดตํานานผูนําแหงคุณคา เพื่อ 
พัฒนาการสหกรณไทยตนทศวรรษที่ 10
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42. วีดีทัศนเศรษฐกิจพอเพียง 
เครือขายแหงความพอเพียง 

43. Website 

44. กระเปาสถาบัน 

45. เสื้อ CAI 

46. Diary 2007
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47. แฟมสถาบนั 

48. ปากกาสถาบัน 

49. สติ๊กเกอร
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สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท/โทรสาร : 0-2940-6300 สายใน 2067 

Co-operative Academic Institute, Kasetsart University 
2 nd Floor Research and Development Building, Kasetsart University 50 Phahonyothin Road, 

Lat Yao Subdistrict, Jatujak District, Bangkok 10900 
Tel./Fax : 0-2940-6300 Ext.2067 

http://www.cai.ku.ac.th E-mail : cai_coop@yahoo.com 

มุงสรางระบบสหกรณทีม่คีณุคา 
เพือ่การนาํพาสูสงัคม 

อยูเยน็เปนสขุ 

วสิยัทศันการสหกรณไทย ภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554 )
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