


สารจากประธานกรรมการประจําสถาบันฯ 
 

 
 
 

  รายงานประจําป 2551 ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน

เอกสารประมวลขอสรุปสําหรับผลการดําเนินงานและรายงานความกาวหนาในภารกิจดานตางๆที่สําคัญ

ของสถาบันฯ  ในรอบปงบประมาณ 2551 ไดแก ภารกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการ การสรางเครือขาย 

และการพัฒนาองคกร ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแก การศึกษาวิจัย  การคิดคนนวัตกรรมบนความรวมมือ

ของเครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักวิจัย และเครือขายนักสหกรณ เพื่อนําไปสูการพัฒนาขบวนการ

สหกรณ อันเปนการสานตอนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเปนแกนนําระดมภูมิปญญา เพื่อการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน  

  สถาบันวิชาการดานสหกรณ ใครขอขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน  ที่ใหการสนับสนุนรวมมือในการดําเนินงานเปน

อยางดี  หวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานจะรวมมือรวมใจกัน ขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯ อยางเต็มศักยภาพ 

เพื่อประโยชนตอมหาวิทยาลัย  ขบวนการสหกรณและประเทศชาติสืบไป  

 

 

                                                                                               
(รองศาสตราจารย วุฒิชัย  กปลกาญจน)  

 อธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ประธานกรรมการประจําสถาบันฯ  
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ประวัติความเปนมา 

 
 
 
 

 ถาบันวิชาการดานสหกรณไดถูกกําหนดไวเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของแผนพัฒนา
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 13 
คน หัวหนาหนวยงานคือผูอํานวยการสถาบันฯทําหนาที่บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

 
 
 
 
 

ส 
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ปณิธาน 

 
มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา 
เพื่อการพัฒนาสหกรณ 

 
 

วิสัยทัศน 
 
 

มุงพัฒนานวัตกรรมความคดิ และสรางเครือขายพันธมติร 
ในการพฒันาสหกรณ และสังคมไทยใหยั่งยนื 

 
พันธกิจ 

 

1. การวางระบบและดําเนินการวิจัยภายใตเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนา
องคความรูสูขบวนการสหกรณ 

2. การวางระบบและดําเนินการใหการศึกษาอบรมและการใหคําปรึกษาภายใต
เครือขายความรวมมือเพื่อการใหบริการแกคนที่เกี่ยวของกับขบวนการ
สหกรณและผูที่สนใจ 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพรผานสื่อตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
พัฒนาขบวนการสหกรณ 

4. การสรางและพัฒนาบุคลากรดานวิชาการภายใตแผนความรวมมือระหวาง
สถาบันที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

5. การประสานงานใหมี “เครือขายคลังสมอง” เพื่อบริการทางวิชาการแก
ขบวนการและผูสนใจ 

 



รายงานประจําป 2551 3 

แผนที่กลยุทธ 
 

ดวยเจตนารมณที่ตองการขับเคลื่อนพันธกิจภายใตความรวมมือของพันธมิตรเพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนด สถาบันวิชาการดานสหกรณจึงนําแผนที่กลยุทธมาใชเพื่อส่ือใหเห็นความเชื่อมโยงของ
กระบวนการทํางานที่ช้ีใหเห็นมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนามุมมองดานกระบวนการภายใน 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 

 
รศ.ดร.สาโรช  อังสมุาลิน 

กรรมการ 

 
อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร 

กรรมการ 

 

 
คุณสุพัตรา   ธนเสนีวัฒน 

กรรมการ 

 
คุณจิรภา  อิสโรภาส 

กรรมการ 

 
คุณเอ็นนู  ซื่อสวุรรณ 

กรรมการ 

 
คุณมงคลัตถ  พุกะนัตต 

กรรมการ 

 
คุณเฉลิมพล  ดุลสมัพันธ 

กรรมการ 
 
 

 
คุณสุริยา  มนตรีภักดิ์ 

กรรมการ 

 
รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 
กรรมการ/ผูอาํนวยการ 

 
นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร 
กรรมการและเลขานุการ 
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ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

   
ฯพณฯองคมนตรี อําพล เสนาณรงค ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย คุณมนตรี  คงตระกูลเทียน 

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

 
 

ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

 
รศ.ดร.วันชัย  จันทรประเสริฐ 

 

 
คุณพิชิตชัย  ผองอุดม 

 

 
คุณฉัตรชัย  จรูญพงศ 

 
 
 

 
 

 
ดร.สุดารัตน  สารสวาง 

 
 

คุณปองพล  เตชะวิจิตรา 
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ผูทรงคุณวฒุิดานการวิจัย 
 
 

   

 
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.เสาวคนธ  สุดสวาสดิ์ 

   

 
รศ.สมพร อิศวิลานนท 

 
อ.ไพโรจน   ล้ิมศรีสกุลวงศ 

 
อ.ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไกร 
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ผูทรงคุณวฒุิดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 
 

   

 
อ.เชิญ  บํารุงวงศ 

 
อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน 

 
ผูเช่ียวชาญพิเศษวรรณะ  เสนทอง 

   

 
คุณสุรจิตต  แกวชิงดวง 

 
อ.ไพโรจน   ล้ิมศรีสกุลวงศ 

 
อ.ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไกร 

   

 
คุณจุฑามาศ  ลิปการถกล 

 
คุณสุจิตรา  พันธุมะบํารุง 

 
คุณบุญฤทธิ์  เผือกวัฒนะ 
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ผูบริหารและบุคลากร 
 

 

 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 
ผูอํานวยการ 

 

 

 

 

 
นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร 

ผูชวยผูอํานวยการ 
 

    
นางสาวณัฐพร  ชโลธร 
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

นางสาวณัฐกานต  จรัสรัตนวงศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวพรติมา คงศรี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

นายสุพจน  สุขสมงาม 
เจาหนาท่ีวิจัย 

    
นางสาวปานิสรา  ทิตาทร 
เจาหนาท่ีโครงการวิจัย 

นางสาวพรพรรณ  วันเอก 
เจาหนาท่ีโครงการวิจัย 

นางสาวผุสดี  กลิ่นเกสร 
เจาหนาท่ีโครงการวิจัย 

นายธาดา เอี่ยมระหงส 
เจาหนาท่ีโครงการวิจัย 

 

  

 

 นางสาวณัฐชวัล  บญุเสริม 
เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

นายกมลศักดิ์ สุระดม 
เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 
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การเงิน 
 

• รายรับ 
ในรอบปงบประมาณ 2551 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีรายรับทั้งสิ้น 10,235,797 บาท แยกเปน

รายรับจากเงินงบประมาณแผนดินสําหรับคาจางบุคลาการ จํานวน 330,000 บาท คิดเปนรอยละ 3 รายรับจาก
งบประมาณสวนกลาง มก.สําหรับตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 517,460 บาท คิดเปนรอยละ 5 และ
รายรับจากงบประมาณเงินรายได จากโครงการวิจัยและฝกอบรม-สัมมนา จํานวน9,388,337 บาท คิดเปนรอย
ละ 92  ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1 
 

ตารางที่ 1 รายรับของสถาบันฯ ในรอบปงบประมาณ 2551 
 

    แหลงงบประมาณ    จํานวนเงิน  (บาท) 

1. งบประมาณแผนดิน            330,000 
2. งบประมาณสวนกลาง มก.           517,460 
3. งบประมาณเงินรายได         9,388,337 
 

3.1  โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36 จังหวดั ระยะขยายผล 900,000 
3.2  โครงการศึกษาวจิัยการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 2  (งวด 4)  910,857 
3.3  โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตแผนกลยุทธ              1,950,000 
3.4  โครงการสัมมนาทางวิชาการพัฒนาชมุชนในพืน้ที่ตนน้ําอยางบูรณาการ 198,780 
3.5  โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณอยางชํานาญการรุนที่ 2  269,100 
3.6  โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณอยางชํานาญการรุนที่ 3  282,900 
3.7  โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณอยางชํานาญการรุนที่ 4  172,500 
3.8  โครงการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  
ผูนําทองที่ระดับหมูบานตําบล ประจําป 2551     570,500 
3.9  โครงการการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อการพัฒนาสหกรณออมทรัพย 
ผูใชบริการเงินกูกองทุนเพือ่ผูใชแรงงาน      300,000 
3.10  โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและการคาที่เปนธรรม            2,913,700 
3.11  โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ   920,000 

    รวมรายรับ      10,235,797 
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การเงินประจําปงบประมาณ 2551 
 

รายรับรวม 10,235,797 บาท

งบประมาณเงินรายได

 9,388,337 บาท, 92%

งบประมาณแผนดิน

 330,000 บาท, 3%

งบประมาณ

สวนกลางมก.

517,460 บาท, 5%

 
รูปท่ี 1 รายรับ ปงบประมาณ 2551 
 

• รายจาย 
ในรอบปงบประมาณ 2551 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีรายจายทั้งสิ้น 6,229,421  บาท จําแนก

ตามหมวดรายจาย ไดแก หมวดบุคลากร จํานวน 671,350 บาท คิดเปนรอยละ 11 และงบดําเนินงานโครงการ
ตางๆ 5,558,071 เปนไปตามสัญญาโครงการ คิดเปนรอยละ 89 ของคาใชจายประจําปงบประมาณ 2551             
รูปที่ 2 
 
 รายจายจําแนกตามหมวด 

รายจายรวม 6,229,421 บาท

งบ ดําเนินงาน 
(คาตอบแทน ,คาใชสอย

        วัสดุ, สาธารณูปโภค)    

    5,558,071 บาท , 89%

หมวดบุคลากร 

671,350 บาท , 11%

 
รูปท่ี 2 รายจาย ปงบประมาณ 2551
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พ้ืนที่และสํานักงาน 
   

 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีสถานที่ตั้งอยูที่ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ช้ัน 2   มีพื้นที่ใช
สอยรวมกันทั้งสิ้น 126.06 ตารางเมตร ประกอบดวย หองผูอํานวยการ (204) สํานักงานสถาบันฯ (205) และ
ศูนยสารสนเทศสหกรณ (214)  
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ผลงานเดนในรอบป 2551 
 

 
 
 

 สถาบันวิชาการดานสหกรณ   ไดสงผลงาน “ขาวคุณธรรม” เขารวม
ประกวดนวัตกกรรมของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ป 2550 และไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศ สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วารสารฅนสหกรณ 
 วารสารฅนสหกรณ เปนผลงานภายใต

โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
ซ่ึงเผยแพรในลักษณะของวารสารรายไตรมาส 
วารสารฅนสหกรณ ฉบับปฐมฤกษไดออกสูสายตา
ผูอานในเดือนกันยายน 2551 

 จุดมุงหมายสําคัญเพื่อประมวลความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการ
สหกรณ เพื่อการเผยแพรอยางมีแบบแผน และชวยรณรงคใหเกิดสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง
ผูนําสหกรณ อันจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถีแหงการพึ่งพาและรวมมือกันโดยมี
นักวิชาการมาชวยหนุนเสรมิ 

รางวัลนวตักรรมของ มก. ป 2550 

วารสารฅนสหกรณ 
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งานวิจัย ป 2551 
 

  การดําเนินงานวิจัยของสถาบันฯเปนไปตามแผนงานวิจัย ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย โครงการวิจัยที่ดําเนินการในป 2551 มีดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชุดโครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม  
โจทยวิจัย : การสรางเครือขายนักวิจัย นักสหกรณ และเครือขายที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน

การสรางระบบการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณ และระบบการคาที่เปนธรรม  

2. โครงการวิจัยเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ  
 โจทยวิจัย : เพือ่พัฒนาเครือขายสารสนเทศสหกรณ
โดยผานกลไกวารสารสหกรณ ใหสามารถเขาถึงผูนําและฝาย
บริหารจัดการสหกรณ 
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4. โครงการวิจัยเครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช 
 โจทยวิจัย : รูปแบบ เครื่องมือ และกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําสหกรณ 
เพื่อใหมีความพรอมในการขบัเคลื่อนการพฒันาการสหกรณและเครือขายคุณคาควรเปนอยางไร 

 โจทยวิจัย : แนวทางการ
พัฒนาสหกรณนิคมอยางเปนระบบ 
เพื่อกอใหเกิด การใชประโยชนใน
ที่ดินและนําประโยชนสูสมาชิก
และชุมชนควรมีทิศทางอยางไร 

5. โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา 

3. โครงการวิจัยเครือขายคุณคาพิษณุโลก 
 โจทยวิจัย : ตัวแบบการขยายผลเครือขายธุรกิจที่มี สกต.เปนแกนนํา 
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7. โครงการวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จ.พังงา 
 โจทยวิจัย : แนวทางการสนบัสนุนของรัฐแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษควรเปนอยางไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคณุธรรม 
 โจทยวิจัย : ตัวแบบการปลูกจิตสํานึกเพื่อกอใหเกิดความรวมมือในกลุมชาวนาผูปลูกขาว 
คุณธรรมเปนอยางไร 
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 โจทยวจิัย : แนวทางการเชือ่มโยงธุรกิจ ภายใตหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิที่มีสหกรณ
การเกษตรเปนแกนนําจะทาํอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมายรวมของภาคพีันธมิตร ตามแนวทางของการเปน

8. โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 
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ผลงานการเชื่อมโยงเครือขาย ป 2551 
การดําเนนิงานภายใตแผนงานการเชื่อมโยงเครือขายของสถาบันฯไดผลงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พระคุณเจาที่เปนพระนักปฏิบัติ
ที่มีประสบการณงานพัฒนาเครือขายองคกร
ชุมชนและองคกรการเงิน  ได เขารวมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู และเห็นชอบที่จะสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาสหกรณ เชิงคุณคา  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดสหกรณเชิงธรรมะที่ทาน
เคลื่อนงานอยู 

เครือขายพระสงฆกับการพฒันาสหกรณ 

 กรรมการหมูบานที่เขารวมโครงการ และ
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความเขาใจและ
เห็นความสําคัญเกี่ยวกับ  “การพัฒนาหมูบานเชิงคุณคา” 
จํานวน 357 หมูบาน  

เครือขายชมรมกํานัน ผูใหญบาน จังหวัดจันทบุรี  

 สถาบันวิชาการดานสหกรณ รวมกับ
ชมรมกํานันผูใหญบาน จังหวัดจันทบุรี ดําเนินการ
โครงการนํารอง การจัดทําแผนพัฒนาหมูบานเชิง
คุณคา ซ่ึงเปนกรอบทิศทางการพัฒนาหมูบานใน
รูปของแผนกลยุทธ เพื่อใหคณะกรรมการหมูบาน
นําไปใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาตอไป  
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ผลงานการเชื่อมโยงเครือขาย ป 2551 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขายคลังสมอง 

 ทานผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
และปรารถนาที่จะเห็นภาพพัฒนาสหกรณใน
ทิศทางที่เขาถึงสมาชิกและชุมชนไดมารวมตัว
กัน และสนับสนุนภารกิจตาง ๆ ของสถาบันฯ 
อีกทั้งชวยใหขอคิดความเห็นอยางมีคุณคา 

เครือขายนักวิจัยเชิงคุณคา 

 นักวิจัยที่ เขามารวมงานวิจัยใน
ลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ไดพัฒนาชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขาย
คุณค า” ซ่ึ งบัดนี้ ไดนํ าไปใชกํ าหนดเปน
ยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาการสหกรณ 

 ขณะนี้นักวิจัยกลุมนี้ยังคงเขามามี
สวนรวมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสานตอ
งานวิจัยกับสถาบันฯอยางตอเนื่อง 
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ผลงานการเชื่อมโยงเครือขาย ป 2551 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณเชิงคุณคา 

 “เปาบุนจิ้น” ถูกขนานนามให
เปนแบรนดของผูตรวจสอบกิจการที่เขาสู
กระบวนการหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการฯ
ของสถาบันฯ ซ่ึงมีเจตนารมณสําคัญในการ
สรางประชาคมผูตรวจสอบกิจการที่มี
กระบวนทัศนการพัฒนาสหกรณเชิงคุณคา
เพื่อการนําประโยชนสูสมาชิก-ชุมชน 

เครือขายผูนําสหกรณท่ีมีคุณคา 

 ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู จั ด ก า ร ส ห ก ร ณ ที่ ผ า น
กระบวนการจัดการความรู 

ภายใตหลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคาจะเปนแกนนําสําคัญของสหกรณที่จะชวยขับเคลื่อนการ
พัฒนาสหกรณไปในทิศทางของการนําคุณคาสูสมาชิก-ชุมชนและสังคม ในฐานะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาการสหกรณ 
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ผลงานการเชื่อมโยงเครือขาย ป 2551 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขายธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําร ิ

 ธนาคารหมู บ านต ามแนว
พระราชดําริ  ถือเปนอีกหนึ่งเครือขายที่
สถาบันฯมีแผนงานการสนับสนุนดาน
วิชาการที่จะชวยสรางความเขมแข็งและ
ยั่งยืนของธนาคารหมูบานฯในรูปของการ
ใหบริการฝกอบรมแกผูนําและการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูตามความเหมาะสมทุกป 

เครือขาย “ฅนสหกรณ”  

 สมาชิกและผูสนใจที่อานวารสาร 
“ฅนสหกรณ” ถือเปนอีกมิติหนึ่งของเครือขายของ
สถาบันฯ ที่จะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชส่ือ
วารสารเปนกลไกในการปรับกระบวนทัศนการ
พัฒนาสหกรณไปในทิศทางของระบบสหกรณที่
มีคุณคา ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 186 คน 

เครือขายผูจัดการสหกรณการเกษตร 

เปาหมายของเครือขายผูจัดการ ไดแก Professional Managers, The Great Agri. Coop. Enterprises, 
Fruitful quality of lives-welfares for members. 
 

 ชมรมผู จั ด ก า รสหกรณ
การเกษตร ไดจัดทําขอตกลงความ
รวมมือกับสถาบันฯ ในการเชื่อม
ประสานระหวางกัน เพื่อบรรลุ  
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ผลการดําเนินงานในรอบป 2551 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ แหลงทุนสนับสนุน จํานวนผูรับบริการ 

แผนงานดานการวิจัย 
1 โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 

36 จังหวัดระยะขยายผลและขยายเวลา 
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ผูทรงคุณวุฒิ /ผูนํากลุม
องคกร/นักวิจัย/คนใน
ขบวนการ 467 คน 

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

กรมสงเสริม
สหกรณ 

ขาราชการ/นักวิชาการ/
สหกรณ/รัฐวิสาหกิจ/กลุม
เกษตรกร/องคกรอิสระ 
และอื่นๆ 1,602 คน 

3 โครงการการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อการ
พัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการเงินกูเพื่อผูใช
แรงงาน 

กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

นักวิจัย /นักวิชาการ /ผูที่
เกี่ยวของ 200 คน 

แผนงานดานการบริการวิชาการ 
1 โครงการอบรมความรูเรื่องตราสารหนี้แกสหกรณ

และมูลนิธิ โดยการสัมมนาทางวิชาการ หัวขอ 
“แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณออม
ทรัพยในสถานประกอบการ” 

สมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย  

นักวิชาการ /ผูนําสหกรณ /
คนในขบวนการสหกรณ 
411 คน 

2 โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตแผนที่กล
ยุทธของสหกรณการเกษตรตนแบบ 

ธ.ก.ส. ทีมที่ปรึกษา/พนง.ธ.ก.ส./
ผูนําสหกรณ 200 คน 

3 โครงการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ 

มูลนิธิร็อกกี้เฟล
เลอร 

นักวิชาการ/ผูนําสหกรณ/
คนในขบวนการ 110 คน 

4 โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  รุน
ที่ 2 

สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 

ผูเขาอบรม 39 คน 

5 โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  รุน
ที่ 3 

สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 

ผูเขาอบรม 41  คน 

6 โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  รุน
ที่ 4 

สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 

ผูเขาอบรม 25 คน 

7 โครงการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่ของผูนําทองที่ระดับหมูบาน
ตําบล ประจําป 2551 

ชมรมกํานัน
ผูใหญบาน จังหวัด
จันทบุรี  

คณะกรรมการ หมูบานจาก 
10 อําเภอ 731 หมูบาน จ.
จันทบุรี จํานวน 7,140 คน 
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ผลการดําเนินงานในรอบป 2551 
 
 

ชื่อโครงการ แหลงทุนสนับสนุน จํานวนคน/องคกร 

แผนงานพัฒนาเครือขาย 
1 เครือขายพระสงฆกับการพฒันาสหกรณ สกว. พระสงฆ  จํานวน 57 รูป 
2 เครือขายคลังสมอง สกว. ผูทรงคุณวุฒิ จาํนวน 131  คน 
3 เครือขายนักวจิัยเชิงคณุคา สกว. นักวจิัยภายใตเครือขาย จํานวน 

300  คน 
4 เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณเชิง

คุณคา 
สกว. ผูตรวจสอบกจิการที่เขาอบรม 

จํานวน 163 คน 
5 เครือขายผูนําสหกรณที่มีคุณคา สกว. ผูนําสหกรณ จาํนวน 40 คน 
6 เครือขายผูจัดการสหกรณการเกษตร สกว. ผูจัดการสหกรณ จํานวน 38 คน 
7 เครือขายธนาคารหมูบานตามแนวพระราช

ดํา 
สกว. ผูนําธนาคารหมูบานตามแนว

พระราชดําริ จาํนวน 34 คน 
8 เครือขาย “ฅนสหกรณ” สกว. สหกรณและคนในขบวนการ 

จํานวน 186 ราย 
แผนงานดานการพัฒนาองคกร 

1 การนําเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ สกว. 1  คน 
2 การสงผลงานเขาประกวด สถาบันวิชาการดาน

สหกรณ 
1โครงการ (โครงการเครือขาย
คุณคาขาวคุณธรรม) 

3 การจัดตั้งและดําเนินงานศูนย
สารสนเทศ 
ดานสหกรณ 

สกว. และ
หนวยงานพันธมิตร 

พื้นที่ดําเนินงาน 54.61 ตาราง
เมตร 

4 การเขารวมเวทีประชุมวิชาการ งบประมาณ
โครงการวิจัย 

เจาหนาที่สถาบันฯจํานวน10 คน 

5 การขอทบทวนเรื่องสถานภาพของ
บุคลากร จากลูกจางชั่วคราวเปน
พนักงานเงินรายได 

สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ 

พนักงานเงินรายได  
สถาบันฯจํานวน 4 คน 

6 การสัมมนาเจาหนาที่สถาบันฯ สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ 

ผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันฯ 
จํานวน 11 คน 
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การดําเนินการดานการประกันคุณภาพในรอบปการศึกษา 2550 
 

  สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพ โดยการนําหลักการ การ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องหรือกลไกของ PDCA มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของสถาบันฯใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสถาบันฯไดมีกิจกรรมของกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 ประกอบเมื่อป 2550 ที่ผานมา มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
1. การประชุมแจงกําหนดการตรวจประเมนิ

คุณภาพของสถาบันฯ ประจาํป 2550 
11 เม.ย. 51 เจาหนาที่สถาบันฯรับรูกําหนดการ

ตรวจประเมนิคุณภาพของสถาบันฯ 
2. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพ

ภายในระดับมหาวิทยาลัย 
12 พ.ค. 51 เพื่อใหเปนไปตามระบบประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย ภายใตการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

3. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคณุภาพของสถาบันฯ 

12 พ.ค. 51 เพื่อใหการดําเนินงานประกนั
คุณภาพของสถาบันฯดําเนนิไปดวย
ความเรียบรอย 

4. การประชุมชี้แจงทําความเขาใจเรื่อง
นโยบายประกนัคุณภาพของมก. และ
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันฯ 

15 พ.ค. 51 เจาหนาที่สถาบันฯมีความเขาใจ
นโยบายประกนัคุณภาพและ
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

5. การประชุมเตรียมการ และวางแผนการ
ปฏิบัติงานการจัดทํา SAR เพือ่รับการ
ประเมิน 

20 พ.ค. 51 เจาหนาที่สถาบันฯ มีความพรอมใน
การจัดทํารายงานและรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 

6. แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ
ภายในระดับหนวยงาน 

2 มิ.ย. 51 เพื่อใหเปนไปตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

7. การดําเนนิการจัดทํา SAR และรวบรวม
หลักฐาน (ประกาศเดือนแหงการจัดทํา 
SAR) 

1 – 30  
มิ.ย. 51 

เลมรายงานการประเมินตนเองและ
แหลงขอมูล 

8. การดําเนนิการประเมินภายในหนวยงาน
ของสถาบันฯ (Peer Review) 

23-24  
มิ.ย. 51 

ผลการประเมินภายในหนวยงานของ
สถาบันฯและขอปรับปรุงแกไข 
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การดําเนินการดานการประกันคุณภาพในรอบปการศึกษา 2550 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
9. การรวบรวมผลการประเมิน  

เพื่อจัดทํา SAR 
24 มิ.ย. –  
1 ก.ค. 51 

เลมรายงานการประเมินตนเองและ
แหลงขอมูลที่มีการปรับปรุงจาก 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
หนวยงาน 

10. จัดสง SAR ใหสํานักประกนัคุณภาพ 2 ก.ค. 51 เปนไปตามระเบียบของ 
สํานักประกนัคุณภาพ 

11. รับการประเมนิคุณภาพภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

21-22   
ก.ค. 51 

ผลการประเมินคุณภาพของ 
สถาบันฯ ปการศึกษา 2550 

 
  ทั้งนี้ สถาบันฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบป
การศึกษา 2550 (1มิถุนายน 2550-31พฤษภาคม 2551)เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551  ซ่ึงปรากฏผลสรุปการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามรายองคประกอบดังนี้ 
 

องคประกอบ จํานวนดชันปีระเมิน 
ของสถาบนั 

คาคะแนนราย
องคประกอบ 

ผลการ
ประเมิน 

 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 4 5.00 ดีเยีย่ม 
2. ภารกิจหลัก 15 3.67 ดี 
3.  การบริหารและจัดการ 11 4.73 ดีเยีย่ม 
4. การเงินและงบประมาณ 3 4.67 ดีเยีย่ม 
5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 1 5.00 ดีเยีย่ม 
6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินการ 1 3.00 ดีเยีย่ม 

รวม 35 4.26 ดี 
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แผนงานประจําป 2552 
 

ลําดับ ชื่อโครงการวจัิย 
แหลงทุน
สนับสนุน 

จํานวนคน/ผูเขารวม 

แผนวิจัย 
1 ชุดโครงการวจิัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ 

และการคาที่เปนธรรม 
2 โครงการวิจัยเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
3 โครงการวิจัยเครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก 
4 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 
5 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 
6 โครงการวิจัยเครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช 
7 โครงการวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จ.พังงา 
8 โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคณุคา 
9 โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา 
10 โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง 
11 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม 
12 โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา 
13 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาเกษตรอินทรยี จ.แพร 

สกว. นักวจิัย/นักสหกรณ/
ผูนํา จํานวน 2,000 คน 

 
* หมายเหตุ: โครงการ 
1-8 เปนโครงการ
ตอเนื่องจากป 2551 
โครงการที่ 9-13 เปน
โครงการที่จะเริ่ม
ดําเนินการในป 2552 

แผนบริการวชิาการ 
1 โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 
2 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณเชิง

คุณคา 
3 โครงการการจัดการความรูผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
4 โครงการสัมมนาวิชาการแกผูนําสหกรณ 

ขบวนการ
สหกรณ 

ผูตรวจสอบกจิการ
สหกรณ/ผูนําสหกรณ 
จํานวน  730 คน 
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ลําดับ ชื่อโครงการวจัิย 
แหลงทุน
สนับสนุน 

จํานวนคน/ผูเขารวม 

แผนพฒันาเครือขาย 
1 เครือขายพระสงฆกับการพฒันาสหกรณ สกว. 
2 เครือขายคลังสมอง สกว. 
3 เครือขายนักวจิัยเชิงคณุคา สกว. 
4 เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณเชิงคณุคาเชิง

คุณคา 
สกว. 

5 เครือขายผูนําสหกรณที่มีคณุคา สกว. 
6 เครือขายผูจัดการสหกรณการเกษตร สกว. 
7 เครือขายธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ สกว. 
8 เครือขาย “ฅนสหกรณ” สกว. 

ประมาณ 300 คน 

แผนพฒันาองคกร 
1 การนําเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ /ศึกษาดูงาน สกว. 1 คน 
2 การจัดสัมมนาสถาบันฯ สว.สก. ผูบริหาร/เจาหนาที่  

จํานวน 12 คน 
3 การเขารวมเวทีประชุมวิชาการ สกว. เจาหนาที่สถาบันฯ  

จํานวน 8 คน 
4 การอบรมการประกันคณุภาพ สว.สก. เจาหนาที่สถาบันฯ  

จํานวน 8 คน 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 การนําเสนอผลงานวชิาการดานสหกรณในการประชุม 1st International CIRIEC  

สถาบันวิชาการดานสหกรณมีพันธกิจสําคัญดานการวิจัยซ่ึงภายใตชุดโครงการวิจัยดานสหกรณมีความ

สอดคลองเชื่อมโยงกับ Social Economy โดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน

สหกรณไดนําเสนอผลงานวิชาการดานสหกรณในการประชุม 1st International CIRIEC Research 

Conference on the Social Economy : Strengthening and Building Communities :The Social Economy in a 

Changing World  ณ มหาวิทยาลัยวิกทอเรีย ประเทศแคนาดา ระหวางวันที่ 22-25 ตุลาคม 2550 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 เยาวชนโครงการ YOUTH ACTIVITIES ON GNH STUDY TRIP PROGRAM ศึกษาดูงาน

โครงการขาวคณุธรรม 

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (GNH) และสถาบันการจัดการองคความรูไดจัดโครงการYOUTH 
ACTIVITIES ON GNH STUDY TRIP PROGRAM มีเยาวชนจากประเทศแคนาดาแลภูฎาน เขารวม
โครงการระหวางวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2550 ณ วัดปาธรรมะรวมใจ อําเภอปาติ้ว ซ่ึงเหลาเยาวชนไดลง
แขกเกี่ยวขาวรวมกับชาวนาคุณธรรม,ขาราชการในจังหวัดยโสธร,เจาหนาบริษัทเดอะมอลล กรุปและ
เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ โดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
และผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณไดรับเชิญจากคุณนิคม เพชรผา ผูประสานงานโครงการขาว
คุณธรรมใหมาบรรยายถึงที่มาโครงการและผลการดําเนินการโครงการขาวคุณธรรมในปที่ 2  
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 

 โครงการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ ซ่ึงจัดขึ้น 3 รุน ใน

รอบป 2551 

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดดําเนินการจัดอบรมโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
เพื่อสราง วิสัยทัศน ความรู ทักษะตลอดจนเพิ่มพูนแลกเปลี่ยนประสบการณใหแกผูเขาอบรมเพื่อสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบกิจการไดอยางถูกตองเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตความรวมมือ
ของ 3 หนวยงาน คือ สถาบันวิชาการดานสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนท่ี 2 มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 

39 ค  น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2550 

ณ อาคารเคยูโฮม  

 การอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนท่ี 3 มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 

41 ค น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-16 มีนาคม 2551 ณ อาคารเคยู

โฮม  

การอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนท่ี  4 จัดอบรมเมื่อวันที่ 
25-31 สิงหาคม 2551 มีผูเขาอบรมจํานวน 25 คน  
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 

 การประชุมโครงการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณไทย-ลาว 

กลุมทอนเงินเมืองไชธานี สปป.ลาว กําหนดใหมีการประชุมใหญประจําป ค.ศ. 2005-2006 เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุมสโมสรไชธานี สปป.ลาว โดยเห็นความสําคัญของการรวมตัวกันเปน

เครือขายที่เขมแข็งโดยยึดหลักการสหกรณดวยการเรียนรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและตางประเทศ ในโอกาสนี้

กลุมทอนเงินเมืองไชธานีไดเรียนเชิญ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ เขา

รวมประชุมเพื่อสานความสัมพันธเชื่อมโยงความรวมมือในงานวิจัยระหวางประเทศในอนาคต 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 การจัดสัมมนาทางวิชาการ ” การพัฒนาชมุชนในพื้นท่ีตนน้ําอยางบูรณาการ” 

เปนโครงการความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร คณะวน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร เพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัย เจาหนาที่รัฐระดับ
นโยบายและปฏิบัติการ ผูนําชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนากรอบคิด และ
แนวทางการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ ซ่ึงการสัมมนาในครั้งนี้เปนการนําเสนอชุดความรูที่
ไดจากการวิจัยของนักวิจัย/วิทยากรทั้ง 4 ทาน ประกอบดวย ผศ.ดร.มณฑล จําเริญพฤกษ หัวหนาภาควิชา
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร Mr.Anthony M.Zola ที่ปรึกษามูลนิธิ Rockefeller รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 
ผู อํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ  และ  รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน  นักวิจัยอาวุโส ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 110 คน เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550 เวลา 08.30-12.30 น. ณ หองกําพล อดุลวิทย ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



รายงานประจําป 2551 33 

 

กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 รอบตัดสิน 

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดสงผลงานขาวคุณธรรมเขารวมการประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 รอบตัดสิน ซ่ึงสถาบันฯไดจัดบอรดแสดงผลงานโครงการขาวคุณธรรม 
ณ บริเวณหองโถง ช้ัน1 อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนผูนําเสนอ
ผลงานแกผูเขาเยี่ยมชมโดยไดรับเกียรติจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝายวิจัยและผูสนใจเขาเยี่ยม
ชมบูธนิทรรศการขาวคุณธรรมเปนจํานวนมาก ซ่ึงผลการประกวดผลงานขาวคุณธรรมไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 สาขาเศรษฐศาสตร 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ โดยผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณและเจาหนาที่ไดเขา
รวมการแสดงผลงานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 โดยทางสถาบันวิชาการดานสหกรณได
นําผลงาน“โครงการขาวคุณธรรม” เขารวมในการจัดแสดงครั้งนี้ โดยมี ดร.จีรศักดิ์ พงษพิษณุพิจิตร คณะบดี
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานในการเปดแสดงผลงานนวัตกรรม ซ่ึงในการ
แสดงผลงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการนําเสนอผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
สาขาเศรษฐศาสตรป 50 ซ่ึงจัดแสดงระหวางวันที่ 7-8 มกราคม 2551 นี้ ณ บริเวณหองโถงชั้น 1 อาคาร
ปฏิบตัิการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 ความรวมมือจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “โครงการสรางความเขมแข็งแกสหกรณการเกษตร” 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร(ธ.ก.ส.) จัดประชุมสัมมนาโครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกสหกรณการเกษตร ขึ้นที่โรงแรม    
กานตมณี พาเลซ ถ.ประดิพัทธ กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนาภายในงานไดรับเกียรติจากรองผูจัดการ
ใหญ ธ.ก.ส. นายเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา ซ่ึงมีกําหนดการเปดสัมมนา 2 รุนคือ 
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 8-9 มกราคม 2551 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 10-11 มกราคม 2551 โดยเปนการนําเสนอ
ผลงานของสหกรณการเกษตรตนแบบ 4 สหกรณ ไดแก  สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด จังหวัด
กําแพงเพชร สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด จังหวัดจันทบุรี  สหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด จังหวัด
นครราชสีมา และสหกรณการเกษตรบานตาขุน จํากัด  จังหวัดสุราษฎรธานี โดยผูเขารับการสัมมนา
ประกอบดวย ประธานกรรมการสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และพนักงาน ธ.ก.ส.รวมทั้งสิ้น 250 คน  
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 ความรวมมือจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของผูนําทองท่ี
ระดับ หมูบาน ตําบล ประจําป 2551 จังหวัดจันทบุรี 

เปนโครงการความรวมมือระหวาง สถาบันวิชาการดานสหกรณและองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี 

โดยชมรมกํานัน-ผูใหญบานจังหวัดจันทบุรี มีอาจารยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปนวิทยากรกระบวนการ การ

จัดอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของผูนําชุมชนเพื่อให

เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ินบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน ซ่ึงมี

ผูนําชุมชน-ผูใหญบานเขารวมอบรมจํานวนทั้งสิ้น 3,570 คน จาก 10 อําเภอในจังหวัดจันทบุรี โดยแบงการ

อบรมออกเปน 7 คร้ังใชระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2551-วันที่ 9 กันยายน 2551 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 การประชุมศึกษาดูงานและสานสัมพันธกับขบวนการสหกรณในประเทศญี่ปุน 

สถาบันวิชาการดานสหกรณโดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาทและเจาหนาที่ไดไปประชุมหาแนวทางการ

สรางความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณและสหพันธการเกษตรแหงเอเชีย(The 

Institute for the Development of Agricultural Cooperation in Asia : IDACA)และการเชื่อมโยงเครือขาย

ระหวางวันที่ 22-30 มีนาคม 2551 ณ เมืองโตเกียว โดยไดศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ

การเกษตรในดานการสงเสริมการผลิตและการตลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในอนาคตทางสถาบันวิชาการดานสหกรณมีแผน

ทางความรวมมือกับสหพันธการเกษตรแหงเอเชียใน

ดานตางๆ โดยสหพันธการเกษตรแหงเอเชียจะใหการ

สนับสนุนและรวมมือในดานตางๆ อาทิ การจัดอบรม

ผูนําสหกรณ การเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยว

ระหวาง N-Tour กับสถาบันฯ และการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก รณ พ ร อ ม ช า ว น า ข า ว คุ ณ ธ ร ร ม รั บ ร า ง วั ล น วั ต ก ร ร ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ พรอมเจาหนาที่สถาบันฯและ

ชาวนาขาวคุณธรรม เขารับรางวัลประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550 รางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร ในชื่อผลงาน ขาว

คุณธรรม จาก รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนประธานมอบรางวัล เมื่อ

วันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 09.00-10.30 น. ณ หองประชุมกําพล อดุลยวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณไดสงผลงานขาวคุณธรรมจัดแสดง

ในนิทรรศการนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ระหวางวันที่ 30เมษายน-4 พฤษภาคม 2551 ณ 

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธ มีการสาธิตการใชภูมิปญญาชาวบานในการสีขาวจากชาวนาคุณธรรม 

ซ่ึงมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมบูธขาวคุณธรรมเปนจํานวนมาก 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 การจัดประชุมเปดตัวและนําเสนอแผนงานชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ

และการคาท่ีเปนธรรม 

สถาบันวิชาการดานสหกรณจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปดตัวทีมวิจัยและนําเสนอ
แผนงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและการคาที่เปนธรรม โดยทีมวิจัยทองเที่ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา, ทีมวิจัยสหกรณนิคมเชิงคุณคา, ทีมวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก, ทีม
วิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ,  ทีมวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมและทีมนักวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตางนําเสนอแผนงานของแตละทีม ภายหลังการนําเสนอ ไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ โดย อ.เชิญ บํารุงวงศ   ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน  รศ.สมพร อิศวิลานนท  อ.ดร.
ปรีชา สิทธิกรณไกร   อ.ไพโรจน ล้ิมศรีสกุลวงศ  นพ. สมเกียรติ ธาตรีธร รวมแลกเปลี่ยนและใหคําแนะนํา
กับทีมวิจัยแตละทีม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ณ หองนนทรี 2 อาคารเคยู โฮม   
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 

 การประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยภายใตโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ

และการคาท่ีเปนธรรม 

 สถาบันวิชาการดานสหกรณไดจัดการประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการ

สหกรณและการคาที่เปนธรรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 รวมกับ ดร. สีลาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการ

สํานักงานสนับสนุนการวิจัย  ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร รศ.ดร ปทมาวดี โพชนุกุล ซูซูกิ ผูทรงคุณวุฒิสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ สําหรับการประชุมเปนการนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย 4 โครงการคือเครือขาย

คุณคายางพารา เครือขายคุณคามันสําปะหลัง เครือขายคุณคาผลไม และเครือขายคุณคากระจายสินคา ซ่ึง

หัวหนาทีมวิจัยแตละโครงการไดนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลบริบทโครงการวิจัย โดยผูทรงวุฒิทุก

ทานไดรวมแลกเปลี่ยนและใหคําแนะนําแกทีมวิจัย  
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค เปนประธานหวานเมล็ดพันธขาวคุณธรรมและมอบ

รางวัลนวัตกรรม มก. ป 2550 

 
 
 
 

ฯพณฯทาน องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค
มอบรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาบริหารธุรกิจ การ
จัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร จากการประกวด
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 แกตัวแทน
ชาวนาคุณธรรมพรอมกันนี้ ฯพณฯ ทาน องคมนตรี ไดเปน
ประธานในกิจกรรมหวานเมล็ดพันธขาวปลูกตนกลา
คุณธรรม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551รวมกับ ผูอํานวยการ
สถาบันวิชาการด านสหกรณ  ,คุณศรีนิ ตย  บุญทอง 
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
โครงการตามพระราชดําริ(กปร.),คุณศิลป ช่ืนนิรันดร รอง
ผูวาราชการจังหวัดยโสธร ,อาจารยไพโรจน  สุจินดา 
ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ,คุณธวัช สุวุฒิกุล 
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,คุณ
บรรจง ขจรไชยกุล ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.และชาวนาคุณธรรม 
หลังหวานเมล็ดพันธขาว ตนกลาคุณธรรมแลว ฯพณฯทาน
องคมนตรีไดเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆมูลนิธิธรรมะรวมใจ
ซ่ึงเปนชุมชนที่พึ่งพาตนเองชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายใต
เศรษฐกิจพอเพียง  
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 สถาบันวิชาการดานสหกรณรับการตรวจประกันคุณภาพ 

ในฐานะที่สถาบันวิชาการเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสนองตอนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณจึงไดรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ซ่ึงไดรับการตรวจ
ประเมิน 2 คร้ัง คือ 

 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 1 การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับ
หนวยงาน ระหวางวันท่ี23-24 มิถุนายน 2551 รศ.จุฑาทิพย 
ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณและ
เจาหนาที่ไดนําเสนอขอมูลการดําเนินงานของสถาบัน
วิชาการดานสหกรณแกคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
ภายใน ซ่ึงประกอบไปดวย ผศ.ดร.สันติยา เอกอัคร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน ดร.สุดารัตน สาร
สวาง อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร และคุณชิดชนก สาย
ชุม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปสํานักงานคอมพิวเตอร ซ่ึงผล
การตรวจประเมินสถาบันวิชาการดานสหกรณอยูในเกณฑดี 

คร้ัง ท่ี  2  การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย  วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551 โดย อ.พรทิพย ตันติ
วงศ  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/
ประธานและคณะกรรมการรวมตรวจอีก 3 ทาน คือ ดร.สุดารัตน 
สารสวาง หัวหนาภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มก., รศ.
ดร.สุคนธช่ืน ศรีงาม อาจารยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 
และรศ.ดร.ลิลล่ี กาวีตะอาจารยประจําคณะ วิทยาศาสตร มก. ผล
การตรวจประเมินสถาบันวิชาการดานสหกรณอยูในระดับดี 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 การจัดประชุมเครือขายพระสงฆ  ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดจัดการประชุม โครงการสัมมนาเครือขายพระสงฆกับการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม  วัดสวนดอก โดย พระมหาบุญชวย สิรินฺธโร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมเปนประธานที่ประชุมฝายสงฆ  สําหรับการสัมมนาในครั้งนี้
ไดรับความสนใจจากพระภิกษุสงฆนักพัฒนาในสวนภาคเหนือหลายรูป อาทิ พระครูนิอิฐ บุญเขต เจาคณะ
ตําบลศรีค้ํา จังหวัดเชียงราย พระครูสถิตจิตฺตสังวร เจาคณะตําบลปาซาง  จ.ลําพูน ฯลฯ รวมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในบริบทของพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนควบคูกับการพัฒนาสหกรณในรูปแบบของ
ความรวมมือ 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 การจัดประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทยเปนโครงการวิจัยในชุดโครงการวิจัยการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ที่สถาบันวิชาการดานสหกรณดําเนินการอยู ซ่ึงในรอบปที่ผานมา
สถาบันวิชาการดานสหกรณและภาคีเครือขายไดรวมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขายขึ้นหลายครั้ง
ซ่ึงไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายเปนอยางดีภายใตหลักการสหกรณการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน นับเปนอีกหนึ่งโครงการวิจัยที่มีอนาคต  

 

 

 

 

 

เวทีแลกเปลี่ ยน
เ รี ย น รู  ณ  ส ห ก ร ณ
การเกษตรวิสัย  จังหวัด
รอยเอ็ด วันที่ 12 มิถุนายน 
2551 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
โครงการวิจัยเครือขายขาวหอม
มะลิ  ณ หอง เรไร ช้ัน 2 อาคาร
ส ถ า บั น ค น ค ว า แ ล ะพั ฒน า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ า ห า ร 
มหาวิ ทย าลั ย เ กษตรศาสตร 
บางเขน วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 

เ วทีแลก เป ล่ียนเ รียน รู
โครงการวิจัยเครือขายขาวหอม
มะลิ ณ หองประชุมปกธงชัย ศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ
ป ร ะช า ชน  อ . วั ง น้ํ า เ ขี ย ว  จ .
นครราชสีมา วันที่ 16-17 สิงหาคม 
2551 
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
  การประชุมจัดพิมพ“วารสารฅนสหกรณ”  

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดดําเนินการจัดพิมพ “วารสารฅนสหกรณ” รายไตรมาส ปละ 4 
ฉบับ คือเดือนมีนาคม, มิถุนายน ,กันยายน และธันวาคม ซ่ึงฉบับปฐมฤกษไดออกเผยแพรเมื่อเดือนกันยาน 
51 ที่ผานมาโดยไดรับความรวมมือจากหลายฝาย โดยผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ รวมคิดรวม
ออกแบบ และเปนคอลัมนิสน ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
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กิจกรรมเดนในรอบป 2551 
 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ”ชวนกันคิดเรื่องการนําคุณคาในการพัฒนาสหกรณ” 

เนื่ องในโอกาสที่สถาบันวิชาการด านสหกรณ
ครบรอบ 3 ขวบปของการดําเนินงานและเปดตัววารสาร           
” ฅนสหกรณ ”ฉบับปฐมฤกษเพื่อเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคนในขบวนการสหกรณ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณจึงไดจัดการประชุมสัมมนา
ขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2551 ณ หอง สุธรรมอารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค เปนประธาน
กลาวเปดงาน  

ในภาคเชาดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร ผูทรงคุณวุฒิ
ประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนผูดําเนินรายการ
โดย ดร.สีลาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.),คุณสุพัตรา ธนเสนีวัฒน 
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ , คุณศุภชัย  บานพับทอง 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ, คุณเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ รองผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร,คุณเฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัดและคุณสุริยา มนตรีภักดิ์ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย 
จํากัด เปนวิทยากรรวมเวที ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูรวมเสวนาเปนอยางมาก 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน
ผูเขารวม 

สถานที่ 

1 1 ตุลาคม 2550 

ประชุมเตรียมการ การจัดเวทีเสวนาโครงการ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตแผนที่
ยุทธศาสตรสําหรับสหกรณการเกษตร
ตนแบบ 

4 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา  ม.เกษตรศาสตร 

2 2 ตุลาคม 2550 
สอบขอเขียนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี ของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ  

3 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

3 
3 ตุลาคม 2550  
(09.00-12.00 น.) 

สอบสัมภาษณลูกจางชั่วคราว ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี 

3 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

4 
3 ตุลาคม 2550  
(14.00 น.) 

เขารวมประชุมกับ คุณณัฐพล ชวลิตชีวิน 
กรรมการผูจัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย เพื่อหารือการดําเนินการโครงการความ
รวมมือในอนาคต และขอบคุณกับความ
รวมมือที่ผานมา 

3 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

5 4 ตุลาคม 2550 
ประชุมหารือหลักสูตร ผูนําสหกรณที่มีคุณคา 
รุนเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 

5 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

6 8 ตุลาคม 2550 
ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ 
เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน 

10 
หองประชุมมิตรไมตรี 2 ช้ัน 
5 กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน 

7 9 ตุลาคม 2550 
ประชุมหารือหลักสูตรการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 2 

9 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

8 10 ตุลาคม 2550 สัมมนาแผนแมบทการเงินฐานราก 400 
รร.ดิเอมเมอรรัลด  
หองแกรนดบอลรูม 

9 12 ตุลาคม 2550 
ประชุมหลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา  
รุนเฉลิมพระเกียรติ 

5 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

10 12 ตุลาคม 2550 

ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ 
เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน เพื่อแกไข
เนื้อหา และพิจารณาแบบสอบถาม 

4 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน
ผูเขารวม 

สถานที่ 

11 24 ตุลาคม 2550 

ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ 
เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน เพื่อพิจารณา
รายงานความกาวหนา 

3 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

12 
21-27 ตุลาคม 
2550 

นําเสนอบทความทางวิชาการที่ประเทศ
แคนาดา 

350 ประเทศแคนาดา 

13 29 ตุลาคม 2550 

ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ 
เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน เพื่อรายงานผล
การศึกษาเบื้องตน  

8 
หองประชุมกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน 

14 29 ตุลาคม 2550 
เขารวมประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการ
จัดทําแผนงานขององคกร เพื่อการดําเนินงาน
ที่เห็นผลอยางเปนรูปธรรม 

54 
หองกําพล อดุลวิทย  
ม.เกษตรศาสตร 

15 30 ตุลาคม 2550 
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูในการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผนงานที่ถูกตองใหแก
บุคลากรสํานักประกันคุณภาพ 

20 
หองประชุม 8 ช้ัน 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป  
ม.เกษตรศาสตร 

16 
1 พฤศจิกายน 
2550 

เขารวมฟงบรรยาย "นวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" โดย ธ.ก.ส. 

150 
หองโพธิ์สามตน หอประชุม
กองทัพเรือ 

17 
13 พฤศจิกายน 
2550 

ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 
12/50 

7 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

18 
15 พฤศจิกายน 
2550 

ประชุมรวมกับทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก ชุด
โครงการวิจัยดานสหกรณ 

6 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

19 
20 พฤศจิกายน 
2550 

เขารวม Youth Activities on GNH Study trip 
Program  

80 จังหวัดยโสธร 

20 
23 พฤศจิกายน 
2550 

ประชุมสัมมนาเครือขายคุณคา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

60 
ณ หองชัยพฤกษเฟองฟู 
อาคารเคียงศิริ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช 
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จํานวน
ผูเขารวม 

สถานที่ 

21 
26 พฤศจิกายน-2 
ธันวาคม 2550 

จัดอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ออมทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 2 

39 
หองพันธุม ดิษยมณฑล 
อาคาร เค ยู โฮม ม.เกษตร 

22 
28 พฤศจิกายน 
2550 

ประชุมหารือ โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งแกสหกรณการเกษตรตนแบบ  

4 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

23 
29-30 พฤศจิกายน 
2550 

เช่ือมโยงเครือขายไทย-ลาว ศูนยรวมกลุม
ทอนเงินเมืองไชธานี  

100 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

24 2-8 ธันวาคม 2550 
ศึกษาดูงานดานไมเศรษฐกิจและการพัฒนา
ปาเอกชน  

20 ประเทศออสเตรเลีย 

25 3 ธันวาคม 2550 

ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ 
เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน เพื่อประมวลผล
จากแบบสอบถาม 

3 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

26 3 ธันวาคม 2550 
เขารวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดีและเปนพลังของแผนดิน 

300 
หองสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ50ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

27 8-9 ธันวาคม 2550 
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพผลงานนวัตกรรม 

60 
หองประชุมไพลิน-เพทาย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 
มก. 

28 13 ธันวาคม 2550 
สัมมนาการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยาง
บูรณาการ 

100 
หองกําพล อดุลวิทย 
ม.เกษตรศาสตร 

29 13 ธันวาคม 2550 
ประชุมหารือโครงการเครือขายสหกรณนิคม
เชิงคุณคา 

56 
หองกําพล อดุลวิทย 
ม.เกษตรศาสตร 

30 14 ธันวาคม 2550 

ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ 
เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน เพื่อพิจารณา
การจัดสงรายงานความกาวหนา 

3 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

31 15 ธันวาคม 2550 
ประชุมใหญสามัญประจําป สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย 

400 ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ 
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จํานวน
ผูเขารวม 

สถานที่ 

32 18 ธันวาคม 2550 
ประชุมเพื่อพิจารณาแผนลงทุนพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัดดานเกษตรอินทรีย  

80 ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

33 19 ธันวาคม 2550 
ประชุมคณะทํางานการเกษตร อาหารและ
สหกรณ  ครั้งที่ 28/2550 

18 
หองประชุม 5 ช้ัน 26  อาคาร
พญาไทพลาซา 

34 21 ธันวาคม 2550 

ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ 
เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน เพื่อแกไข
รายงานความกาวหนา ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยฯ 

3 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

35 21 ธันวาคม 2550 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู "ดัชนีประเมิน
คุณภาพ เกณฑมาตรฐาน และการเก็บ
รวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

150 
หองประชุมธีระ สูตบุตร 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. 

36 26 ธันวาคม 2550 
ประชุมรวมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด  

20 หองประชุม ชสอ. 

37 4 มกราคม 2551 
ประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2550 รอบตัดสิน 

150 
โถงชั้น 1 หนาหอง   สุธรรม 
อารีกุล มก. 

38 4 มกราคม 2551 

ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ 
เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน เพื่อเตรียมการ
จัดประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 

4 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

39 8-9 มกราคม 2551 
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกสหกรณ
การเกษตร รุนที่ 1 

120 
โรงแรมกานตมณี พาเลซ 
ประดิพัทธ กทม. 

40 
10-11 มกราคม 
2551 

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกสหกรณ
การเกษตร รุนที่ 2 

100 
โรงแรมกานตมณี พาเลซ 
ประดิพัทธ กทม. 

41 16 มกราคม 2551 ประชุมหารือโครงการเครือขายสหกรณนิคม  6 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 
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42 16 มกราคม 2551 
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทํา
รางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

150 
หองสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ50ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

43 17 มกราคม 2551 

ประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษา
วิเคราะหแนวทางเพื่อการพัฒนาสหกรณออม
ทรัพยผูใชบริการ เงินกูกองทุนเพื่อผูใช
แรงงาน  

23 
หองคัทลียา อาคารเคยู โฮม 
มก.  

44 17 มกราคม 2551 ประชุมเตรียมขอสอบเจาหนาที่วิจัย  3 
หองประชุม 212 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

45 18 มกราคม 2551 ประชุมกับชมรมกํานันผูใหญบาน จ.จันทบุรี  30 
หองประชุม 2 ศาลากลาง  
จ.จันทบุรี  

46 21 มกราคม 2551 สอบขอเขียน ตําแหนง เจาหนาที่วิจัย  1 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

47 21 มกราคม 2551 

ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ 
เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน เพื่อพิจารณา
แกไขรายงานความกาวหนา  

10 
หองประชุมกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน 

48 23 มกราคม 2551 
ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 
1/51 

7 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา 

49 23 มกราคม 2551 ประชุมการจัดทํา Co-op Magazine 1/51 13 
หอง 214 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร  

50 24 มกราคม 2551 สอบสัมภาษณ ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย  4 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

51 28 มกราคม 2551 
เขารวมแสดงวิสัยทัศนตอคณะอนุกรรมการ
คัดสรรผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช)  

20 
หอง 226 อาคาร 1 ช้ัน 2 กรม
สงเสริมสหกรณ 

52 30 มกราคม 2551 
ไดรับเชิญเปนวิทยากรโครงการฝกอบรมและ
เสวนาการนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชุมชน 

100 
ณ ศาลารังคสิริ บานทุงลอม    
ต.หวยมา อ.เมือง จ.แพร 
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53 31 มกราคม 2551 
รวมฟงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง Outcome Mapping (แผนที่ผลลัพธ ) 
โดย Dr.Fred Carden  

- หองประชุม 1 สกว. 

54 31 มกราคม 2551 ประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการ 3 
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย .  

55 2 กุมภาพันธ 2551 
รวมเปนเจาภาพงานวันเด็ก สหกรณ
การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด 

300 
สหกรณการเกษตรขาณุวร
ลักษบุรี จํากัด จ.กําแพงเพชร 

56 4 กุมภาพันธ 2551 

ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ 
เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน เพื่อหาแนว
ทางการจัดขั้นสหกรณ และเตรียมการประชุม
กลุมยอย  

4 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

57 
11 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมเตรียมการจัดทําวารสาร  
"ฅนสหกรณ" กับ ผูทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

3 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

58 
13 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมเพื่อพัฒนาแผนงานดานเกษตรอินทรีย 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ดานการเกษตร
และโภชนาการ จ.ยโสธร  

 ณ ศาลากลาง จ.ยโสธร 

59 
19 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ และการคาที่เปนธรรม 
โครงการ เครือขายทองเที่ยงชุมชนเชิง
อนุรักษ จังหวัดพังงา 

2 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

60 
19 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 
2/51 

7 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

61 
20 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมหารือโครงการเครือขายเยาวชน
สหกรณ 

7 หองประชุม ธ.ก.ส. 

62 
22 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมปรับขอเสนอโครงการ เครือขาย
คุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3 
หองประชุมคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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63 
22 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ และการคาที่เปนธรรม 
หัวขอ "ยางพารา สภาพปญหาที่รอการแกไข" 

71 
หองประชุมคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

64 
23 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมหารือโครงการฝกอบรม
คณะกรรมการหมูบาน 

19 
หอง 306 ช้ัน 3 อาคารวิจัย
และพัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

65 
26 กุมภาพันธ 
2551 

ถวายพานพุมงานวันสหกรณแหงชาติ ป 2551 - 
สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย 

66 
27 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ เงินกู
กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน เพื่อหาแนวทางการจัด
ขั้นสหกรณประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 

21 
หองแคทลียา อาคารเคยู โฮม 
มก. 

67 
27 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมคณะทํางานการเกษตร อาหารและ
สหกรณ 

25 
หองประชุม 5 ช้ัน 26 อาคาร
พญาไทพลาซา ราชเทวี กทม. 

68 
28 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ และการคาที่เปนธรรม 
โครงการ เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก 

6 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา  ม.เกษตรศาสตร 

69 
29 กุมภาพันธ 
2551 

ประชุมใหญสามัญประจําป 2550 สหกรณ
ออมทรัพยทีทีแอนดที จํากัด 

205 
ศูนยฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรทีทีแอนดที   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

70 3 มีนาคม 2551 
ประชุมกับอาจารยนพเวช  บุญมี เพื่อหารือ
โครงการฝกอบรมคณะกรรมการหมูบาน 
จังหวัดจันทบุรี 

4 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา  ม.เกษตรศาสตร 

71 6 มีนาคม 2551 บรรยาย "แผนแมบทการพัฒนาสหกรณไทย" 100 

ณ สถาบันสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี อาคาร
วิทยกิตต ช้ัน 13  
ซ.จุฬาลงกรณ 64 
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72 7 มีนาคม 2551 
ประชุมคณะทํางาน โครงการศึกษาวิเคราะห
แนวทางเพื่อการพัฒนาสหกรณออมทรัพย
ผูใชบริการ เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน 

8 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา  ม.เกษตรศาสตร 

73 8 มีนาคม 2551 
บรรยาย "การบริหารการเปลี่ยนแปลง" ใน
งานสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ
สามัญประจําป 2550 

140 
โรงแรมคาริบู ไฮแลนด  
จ.จันทบุรี 

74 8 มีนาคม 2551 
ประชุมโครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
พัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายกลุมผูผลิตสินคา
คุณภาพ 

10 
โรงแรมคาริบู ไฮแลนด  
จ.จันทบุรี 

75 9 มีนาคม 2551 
โครงการเสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของผูนํา
ทองที่ระดับหมูบานและตําบล 

200 
วังปลา รีสอรท อ.เมือง  
จ.จันทบุรี 

76 
10-16 มีนาคม 
2551 

อบรมการตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 3 

41 
หองพันธุมดิษยมณฑล 
อาคารเค ยู โฮม มก. 

77 13 มีนาคม 2551 
การประชุมหารือระหวางสถาบันวิชาการดาน
สหกรณและเดอะมอลลกรุป เรื่องเครือขาย
สินคาชุมชน เพื่อสรางตราสินคา Fairtrade 

9 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา  ม.เกษตรศาสตร 

78 14 มีนาคม 2551 
ประชุมแนวทางความรวมมือระหวาง seven 
eleven กับโครงการสินคาชุมชน  

8 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

79 18 มีนาคม 2551 
ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยผูใชบริการ เงินกู
กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน 

6 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

80 18 มีนาคม 2551 
ประชุมโครงการเสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของผูนํา
ทองที่ระดับหมูบานและตําบล 

4 
หอง 214 หองสารสนเทศ
สหกรณ ม.เกษตรศาสตร 

81 21 มีนาคม 2551 
เปนวิทยากรบรรยาย แกธนาคารกรุงไทย 
เรื่องสหกรณออมทรัพยที่มีคุณคากับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

150 
หองเรนโบวฮอลล โรงแรม
อิมพีเรียลควีนสปารค กทม. 
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82 
22-30 มีนาคม 
2551 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สหกรณการเกษตรในดานการสงเสริมการ
ผลิตและการตลาด  

14 ประเทศญี่ปุน  

83 1 เมษายน 2551 
ประชุมหารือการดําเนินการโครงการ
เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา   

8 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

84 1 เมษายน 2551 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา 
โครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อการพัฒนา
สหกรณออมทรพัยผูใชบริการ เงินกูกองทุน
เพื่อผูใชแรงงานครั้งที่ 2/2551  

15 
หองประชุมกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน 

85 2 เมษายน 2551 
ประชุมคณะทํางานเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการดานขาว 

20 
หองนนทรี ช้ัน 5 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป  

86 3 เมษายน 2551 ประชุมโครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  4 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

87 8 เมษายน 2551 
ประชุมคณะทํางานโครงการศึกษาวิเคราะห
แนวทางเพื่อการพัฒนาสหกรณออมทรัพย
ผูใชบริการ เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน 

4 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

88 9 เมษายน 2551 
โครงการเสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของผูนํา
ทองที่ระดับหมูบานและตําบล 

120 
ศาลาเอนกประสงค อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี  

89 9 เมษายน 2551 ประชุมเครือขายผลไมเชิงคุณคา จ.จันทบุรี 6 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

90 10 เมษายน 2551 
ประชุมโครงการเครือขายคุณคาจังหวัด
พิษณุโลก 

8 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

91 17 เมษายน2551 
ประชุมหารือแนวทางและเครื่องมือสําหรับ
การสํารวจขอมูลกลุมการผลิตในพื้นที่ความ
รวมมือ 

13 หองประชุม 1 สกว. 

92 18 เมษายน 2551 

ประชุมหารือโครงการเสริมสรางศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูนําทองที่ระดับหมูบานและตําบล  รวมกับ 
อ.นพเวช บุญมี 

3 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 
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93 18 เมษายน 2551 

ประชุมหารือรวมกับคุณออมสิน ชีวะพฤกษ 
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทไปรษณียไทย 
จํากัด เพื่อหาแนวทางความรวมมือการ
ดําเนินการโครงการเครือขายคุณคากระจาย
สินคา  

3 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

94 29 เมษายน 2551 
ประชุมการจัดทําแบบสอบถามโครงการ
สํารวจขอมูลกลุม/องคกรการผลิตพื้นที่ 21 
จังหวัด รวมกับ ดร.ทิพวัลย  สีจนัทร 

3 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

95 30 เมษายน 2551 
รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 

120 
หองประชุมกําพล อดุลยวิทย 
ม.เกษตรศาสตร 

96 
30 เมษายน - 4 
พฤษภาคม 2551 

เขารวมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551 

156 
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มก. 
ม.เกษตรศาสตร 

97 1 พฤษภาคม 2551 
การจัดทําแผนกลยุทธ โครงการเครือขาย
คุณคาขาวคุณธรรม 

18 
ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 
214 อาคารวิจัยและพัฒนา ม.
เกษตรศาสตร 

98 2 พฤษภาคม 2551 
ประชุมนําเสนอแผนปฏิบัติการโครงการ “ชุด
โครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

49 
หองนนทรี 2 อาคารเค ยู โฮม 
ม.เกษตรศาสตร 

99 
12 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมนําเสนอรายงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย
การพัฒนาองคกรการเงิน และระบบ
สวัสดิการชุมชน 

20 หองประชุม 1 สกว.  

100 
12 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมเพื่อพัฒนาเครื่องมือการสํารวจขอมูล
กลุมการผลิตในพื้นที่โครงการความรวมมือฯ 
ครั้งที่ 2 

14 หองประชุม 2 สกว.  

101 
13 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจศึกษาการพัฒนา
ระบบสหกรณไทย ครั้งที่ 4/51 

15 
หองประชุม 5 ช้ัน 26 
สํานักงานสภาที่ปรึกษา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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102 
15 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมโครงการเครือขายกระจายสินคา 6 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

103 
16 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 1 
สงเสริมใหคนในชาติศรัทธา และเชื่อมั่นใน
คุณคาสหกรณ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

16 
หองประชุมรัชนีแจมจรัส 6 
สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย  

104 
20 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมพิจารณาขอเสนอ ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่
เปนธรรม” 

13 
 ณ หองนนทรี 3  
อาคารเคยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

105 
21 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 3 18 
หอง 226 กรมสงเสริม
สหกรณ 

106 
21 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมรวมกับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 6 กรมสงเสริมสหกรณ 

107 
22 พฤษภาคม 
2551 

ประชุม "กระบวนการสรางเศรษฐกิจบนฐาน
ราก  : บทเรียนและขอมูลจาก 6 จังหวัด
อีสาน"  

150 
โรงแรมโซฟเทล ราชา ออร
คิด ขอนแกน 

108 
23 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมผูประสานงาน สกว.  150 
ต.ยอดแกง อ.นามน  
จ.กาฬสินธุ 

109 
24 พฤษภาคม 
2551 

พีธีมอบรางวัลนวัตกรรมขาวคุณธรรม และ
หวานเมล็ดพันธุขาวปลูก ตนกลาคุณธรรม 

180 
มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.ปาติ้ว 
จ.ยโสธร 

110 
26 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา 5 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

111 
27 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจศึกษาการพัฒนา
ระบบสหกรณไทย  

15 
หองประชุม 8 ช้ัน 21 สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

112 
28 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมติดตามประเมินผล 4 สหกรณตนแบบ 
(ธ.ก.ส.) 

14 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

113 
30 พฤษภาคม 
2551 

ประชุมการแนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

150 
หองประชุมธีระ สูตะบุตร  
ม.เกษตรศาสตร 
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114 3 มิถุนายน 2551 ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 2 18 
หอง 226 กรมสงเสริม
สหกรณ 

115 5 มิถุนายน 2551 ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 5 15 
หองประชุม กรมสงเสริม
สหกรณ อาคาร 3 ช้ัน 1 

116 9 มิถุนายน 2551 ประชุมแผนแมบทการเงินระดับฐานราก  12 
หองประชุมปวย อึ้งภากรณ 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

117 10 มิถุนายน 2551 
ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจศึกษาการพัฒนา
ระบบสหกรณไทย ครั้งที่ 7 /2551  

15 
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
อาคารพญาไทพลาซา 

118 10 มิถุนายน 2551 
ประชุมเรื่องเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ กับ 
รศ.ดร.วันชัย จันทรประเสริฐ 

3 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

119 12 มิถุนายน 2551 
ประชุมโครงการเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

16 
 สหกรณการเกษตรเกษตร
วิสัย จ.รอยเอ็ด 

120 16 มิถุนายน 2551 
ประชุมโครงการเครือขายสหกรณนิคมเชิง
คุณคา 

25 
หอง 601 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.  

121 17 มิถุนายน 2551 ประชุมเตรียมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5 10 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

122 18 มิถุนายน 2551 ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 3 14 
หอง 226 กรมสงเสริม
สหกรณ 

123 21 มิถุนายน 2551 
ติดตามงานโครงการเครือขายคุณคาทองเที่ยว
เชิงอนุรักษจังหวัดพังงา 

24 จ.พังงา 

124 23 มิถุนายน 2551 
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถาบันฯ (Peer 
review) 

7 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

125 24 มิถุนายน 2551 
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถาบันฯ (Peer 
review) 

7 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

126 25 มิถุนายน 2551 
ประชุมเตรียมการถายทําโครงการขาว
คุณธรรม กับสถานี NBT 

4 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 
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127 25 มิถุนายน 2551 
ประชุมโครงการเครือขายนิสิตปริญญาโท 
เศรษฐศาสตรสหกรณ 

20 
ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 
214 อาคารวิจัยและพัฒนา 

128 27 มิถุนายน 2551 ประชุมการจัดทําวารสาร คนสหกรณ 6 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

129 27 มิถุนายน 2551 
Creating a world without Poverty by 
Professor Mohammad Yunus 

400 
หองสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ป  

130 
30 มิถุนายน  –  
1 กรกฎาคม 2551 

โครงการสัมมนาเครือขายพระสงฆกับการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ 
เรื่อง  “บทบาทพระสงฆตอความเขมแข็งของ
ขบวนการสหกรณ” 

36 
ณ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสวนดอก 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

131 3 กรกฎาคม 2551 ประชุมโครงการสหกรณนิคมเชิงคุณคา  6 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

132 7 กรกฎาคม 2551 ประชุมโครงการเครือขายกระจายสินคา 5 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

133 7 กรกฎาคม 2551 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2551 

25 
หองประชุมสํานักพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
สหกรณ กสส.  

134 
10 กรกฎาคม 
2551 

ประชุมคณะทํางานความรวมมือดานขาว  12 
หองนนทรี ช้ัน 5 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป  

135 
11 กรกฎาคม 
2551 

ประชุมโครงการเครือขายขาวหอมมะลิ  23 หอง 232 อาคารอมรภูมิรัตน  

136 
12-13 กรกฎาคม 
2551 

ถายทํารายการ "วิถีแหงความพอเพียง" สถานี 
NBT  

3 จ.ยโสธร 

137 
14 กรกฎาคม 
2551 

ประชุมโครงการเครือขายยางพารา รวมกับ
คุณผูจัดการสหกรณการเกษตรยานตาขาว  

6 
ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 
214 อาคารวิจัยและพัฒนา 

138 
15 กรกฎาคม 
2551 

ประชุมแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 
ยุทธศาสตรที่ 4 

12 
หองประชุมรัชนีแจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณ 

139 
21 กรกฎาคม 
2551 

ประชุมโครงการเครือขายสหกรณนิคมเชิง
คุณคา  

4 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 
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140 
21-22 กรกฎาคม 
2551 

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงาน 15 
ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 
214 อาคารวิจัยและพัฒนา 

141 1 สิงหาคม 2551 
สัมภาษณรายการ วิถีแหงความพอเพียง 
สถานี NBT 

2 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

142 4 สิงหาคม 2551 ประชุมโครงการวารสารตนสหกรณ 6 ศูนยสารสนเทศสหกรณ 214 

143 4 สิงหาคม 2551 ประชุมโครงการสหกรณนิคมเชิงคุณคา  13 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

144 5 สิงหาคม 2551 ประชุมผูทรงคุณวุฒิ สว.สก. 12 ศูนยสารสนเทศสหกรณ 214 

145 6 สิงหาคม 2551 
รวมสัมมนา ระดมความคิดเห็น "การจัดทํา
ยุทธศาสตรการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"  

150 
หองสุธรรม อารีกุล  
ม.เกษตรศาสตร 

146 7 สิงหาคม 2551 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเงิน
รายได สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

5 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

147 8 สิงหาคม 2551 
ประชุมโครงการเครือขายสหกรณนิคมเชิง
คุณคา สหกรณนิคมทาฉาง 

19 
นิคมสหกรณทาฉาง จ.สุ
ราษฎรธานี  

148 13 สิงหาคม 2551 
ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจศึกษาการพัฒนา
ระบบสหกรณไทย ครั้งที่ 13/2551 

15 
หองประชุม 8 ช้ัน 21 
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

149 
16-17  สิงหาคม 
2551 

ประชุมโครงการเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

35 
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.วัง
น้ําเขียว จ.นครราชสีมา 

150 20 สิงหาคม 2551 
ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจศึกษาการพัฒนา
ระบบสหกรณไทย ครั้งที่ 14/2551 

15 
หองประชุม 5 ช้ัน 26 
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

151 22 สิงหาคม 2551 
ประชุมพิจารณา (ราง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ และหารือโครงการวิจัยขับเคลื่อน
แผนแมบทการเงินระดับฐานราก  

17 หองประชุม1 สกว.  
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152 26 สิงหาคม 2551  
ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ ครั้งที่ 1/2551 

15 
ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 
214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก.  

153 27 สิงหาคม 2551 
ประชุมหารือโครงการอบรมคณะกรรมการ
หมูบาน จังหวัดจันทบุรีรวมกับ อ.นพเวช บุญ
มี  

3 
หองประชุม 212 อาคารวิจัย
และพัฒนา  ม.เกษตรศาสตร 

154 29 สิงหาคม 2551 
เปนวิทยากรสัมมนาประชาปรึกษาเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณไทย 

16 
หองประชุมสภาที่ปรึกษา 
สํานักงานเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

155 8 กันยายน 2551 
ประชุมโครงการอบรมคณะกรรมการหมูบาน 
จังหวัดจันทบุรี 

120 
ที่วาการอําเภอเขาคิชฌกูฎ 
จ.จันทบุรี  

156 9 กันยายน 2551 
ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจศึกษาการพัฒนา
ระบบสหกรณไทย ครั้งที่ 15/2551 

15 
หองประชุม5 ช้ัน 26 สภาที่
ปรึกษา สํานักงานเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

157 10 กันยายน 2551 
ประชุมหารือโครงการเครือขายคุณคา
ยางพารา 

8 จ.สงขลา 

158 11 กันยายน 2551 
ประชุมโครงการเครือขายกระจายสินคา
รวมกับคุณดวงทิพย ระเบียบ  

4 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

159 12 กันยายน 2551 
ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของ ใหมี
ศักยภาพ ฯ ครั้งที่ 2  

25 
หองประชุม 226 (ช้ัน 2)  
กรมสงเสริมสหกรณ  

160 15  กันยายน 2551 
ประชุมโครงการเครือขายสหกรณนิคมเชิง
คุณคา  

7 
หอง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

161 16 กันยายน 2551 
เสวนาทางวิชาการ "ชวนกันคิดในการนํา
คุณคาในการพัฒนาสหกรณ"  

400 หองสุธรรม อารีกุล ม.เกษตร 

162 17 กันยายน 2551 
ประชุมโครงการเครือขายกระจายสินคา 
รวมกับ 7-11 

14 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

163 19 กันยายน 2551 
ประชุมโครงการเครือขายกระจายสินคา 
รวมกับคุณดวงทิพย ระเบียบ 

4 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 
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กิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2551 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน
ผูเขารวม 

สถานที่ 

164 22 กันยายน 2551 
ประชุมนําเสนอบทเรียนของโครงการความ
รวมมือเพื่อแกปญหาความยากจน พัฒนา
สังคม และสุขภาวะภาคกลาง  

60 
ณ โรงแรมชัยนาทธานี  
อ.เมือง จ.ชัยนาท  

165 24 กันยายน 2551 
ประชุมโครงการวารสารคนสหกรณ ครั้งที่ 
1/2551 

6 
ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 
214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
ม.เกษตรศาสตร 

166 25 กันยายน 2551 
ประชุมที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิในการศึกษา
แนวทางบริหารจัดการเช้ือเพลิงชีวมวลเพื่อใช
เปนพลังงานทดแทน (ระดับมหภาค) ครั้งที่ 2 

20 
หองประชุม มพส. ช้ัน 14 
อาคาร ศรีอยุธยา ถ.ศรีอยุธยา 
ราชเทวี กทม.  

167 26 กันยายน 2551 
ประชุมหารือแนวทางในการดําเนินการตาม
แผนแมบทการเงินระดับฐานราก  

12 
หองประชุม 301 ช้ัน 3 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

168 1 ตุลาคม 2551 
ประชุมโครงการวารสารคนสหกรณ ครั้งที่ 
2/2551 

6 
ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 
214 อาคารวิจัยและพัฒนา  
ม.เกษตรศาสตร 

169 2 ตุลาคม 2551 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ (คพช.) 

50 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

170 3 ตุลาคม 2551 ประชุมผูทรงคุณวุฒิ สว.สก. ครั้งที่ 4  14 
ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 
214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
ม.เกษตรศาสตร 

171 6 ตุลาคม 2551 ประชุมโครงการเครือขายกระจายสินคา  9 
หอง 212 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร  

172 8-9 ตุลาคม 2551 
ประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา
โครงการวิจัยฯ 

62 
หองพันธุมดิษยมณฑล 
อาคารเคยู โฮม 

173 15 ตุลาคม 2551 ประชุมระบบสารสนเทศ/วารสารฅนสหกรณ 6 
หอง 214 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร. 

174 16 ตุลาคม 2551 
เปนวิทยากรบรรยาย "ปรัชญา อุดมการณ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ : การวิเคราะห
และการประยุกตใช " 

50 
 ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด 
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200 

กิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2551 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน
ผูเขารวม 

สถานที่ 

175 20 ตุลาคม 2550 
ประชุมระบบสารสนเทศ/วารสารฅนสหกรณ
กับโรงพิมพ 

6 
หอง 214 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

176 
22-27 ตุลาคม 
2551 

ศึกษาดูงาน World Expo co-operative Trade 
Fair and Exhibition ประเทศโปรตุเกส 

200 National's park โปรตุเกส 

177 31 ตุลาคม 2551 
ประชุมโครงการเครือขายกระจายสินคา 
รวมกับคุณดวงทิพย ระเบียบ 

4 
หอง 204 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

178 31 ตุลาคม 2551 ประชุมสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2551 11 
หอง 214 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพเผยแพรที่จัดทําและเผยแพรในป 2551 
 

ลําดับ ภาพประกอบ รายการสื่อ 
1 

 

 
 

วารสารฅนสหกรณ ฉบับปฐมฤกษ 

2 
 

 
 

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติของสหกรณตนแบบ 

3 
 

 
 

คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร 
 

4 
 

 
 

แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) 
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพเผยแพรที่จัดทําและเผยแพรในป 2551 
 
ลําดับ ภาพประกอบ รายการสื่อ 

5 
 

 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย : 
โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย หลักสูตร 

“การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” 
รุนที่ 3 

6 
 

 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย : 
โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย หลักสูตร 

“การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” 
รุนที่ 4 

7 
 

 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร 
ภายใตแผนที่กลยุทธสําหรับสหกรณการเกษตรตนแบบ 

8 
 

 
 

แผนแมบทการเงินระดับฐานราก 
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพเผยแพรที่จัดทําและเผยแพรในป 2551 
 
ลําดับ ภาพประกอบ รายการสื่อ 

9 
 

 
 

ทําเนียบ 
โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย หลักสูตร 

“การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” 
รุนที่ 3 

10 
 

 
 

ทําเนียบ 
โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย หลักสูตร 

“การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” 
รุนที่ 4 

11 
 

 
 

คูมือประกอบโครงการ  
“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาสู 
หมูบานเชิงคุณคา จังหวัดจันทบุรี”  

ตอน หมูบานเชิงคุณคา 

12 
 

 
 

แผนพับ ฅนสหกรณ 
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพเผยแพรที่จัดทําและเผยแพรในป 2551 
 
ลําดับ ภาพประกอบ รายการสื่อ 

13 
 

 
 

แผนพับ พิธีมอบรางวัลขาวคุณธรรม 
และหวานเมล็ดพันธุขาวปลูก ตนกลาคุณธรรม 

14 
 

 
 

แผนพับ การพัฒนาสูหมูบานที่มีคุณคา 

15 
 

 
 

วีดีทัศน 
ประกอบการดําเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 เพื่อการพัฒนาสูหมูบานเชิงคุณคา  
จังหวัดจันทบุรี 

16 
 

 
 

วีดีทัศนความรูเครือขายคุณคา 

17 
 

 
 

ขอมูล 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อน 

การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพเผยแพรที่จัดทําและเผยแพรในป 2551 
 
ลําดับ ภาพประกอบ รายการสื่อ 

18 
 

 
 

วีดีทัศน 
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2551) 

19 
 

 
 

ซีดีขอมูล 
เอกสารประกอบการบรรยาย : 

โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย หลักสูตร 
“การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” 

20 
 

 
 

วีดีทัศนเนื่องในวาระครบรอบ 3 ป 
การดําเนินงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

21 
 

 
 

Website 

22 
 

 
 

กระเปาสถาบัน 

23 
 

 
 

เสื้อ CAI 
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพเผยแพรที่จัดทําและเผยแพรในป 2551 
 
ลําดับ ภาพประกอบ รายการสื่อ 

24 
 

 
 

เสื้อโปโล CAI 

25 
 

 
 

Diary 2008 

26 

 

Mascot  ผีเสื้อ 
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(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
ลําดับ กิจกรรม 

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

1 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป 15             

2 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรหนวยงาน 29             

3 จัดทํางบการเงินประจําป  31             

4 จัดทํารายงานประจําป  6-27            

5 เตรียมจัดนิทรรศการเพื่อนพึ่งพา  6-27            

6 สงเลมรายงานประจําป 2551  28           

7 ผูตรวจสอบบัญชีอนุญาต  28            

8 สัมมนาสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 4   11-14          

9 สัมมนา Academic  Forum : ผูทรงคุณวุฒิ   22           

10 รวมงานเลี้ยงสังสรรคบุคลากร มก  . 30             

11 สัมมนารวมกับภาควิชาสหกรณ    4          

12 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 1/52    9         

13 จัดทําและนําสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป    14          

14 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน    16          

15 สัมมนา Academic Forum : ผจก.สกก  . 23             

16 จัดทํารายงานงบประมาณเงินรายได 1/52    30         

17 จัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร     1-6         

18 รวมวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     2         

19 รายงานยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได  1/52 16             

20 ศึกษาดูงาน      19-21        

21 สัมมนา Academic  Forum : ชสท  . 25             

22 วันสหกรณแหงชาติ     26         

23 สงขอมูลทะเบียนทรัพยสินทางออนไลน (กองแผน  ) 27             

24 ปรับรายการงบประมาณประจําป (กองแผน  )      6        

25 หลักสูตรฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการรุนที่  5 16-22             

26 ประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาชุดโครงการวิจัยชุดที่  2      23        

27 สัมมนา Academic  Forum รวมกับชสค  .      27        

28 ประชุมรายงานโครงการวิจัยฯ ฉบับสมบูรณ       9-10       

29 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  2/52 10             

30 สัมมนา Business Forum รวมกับ ชสอ  . 24             

31 รายงานงบประมาณเงินรายได  2/52 30             

32 เสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ (2 ชุด  ) 12            

33 รายงานยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได  2/52 15            

34 สัมมนา Academic  Forum : เผยแพรผลงานวิจัย        22     

35 ชี้แจงแนวทางการทํา  SAR        29     

36 สัปดาหเตรียมการประเมินตนเอง         1-5     

37 การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2552         22-24    



ปฏิทินแผนงาน/กิจกรรมของสถาบันวชิาการดานสหกรณ ประจําป 2552 

(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
ลําดับ กิจกรรม 

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

38 สัมมนา Academic  Forum : ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก  . 26             

39 วันพัฒนาและปลูกตนไม มก  .         27     

40 สงรายงาน SAR และขอมูลพื้นฐาน          2   

41 หลักสูตรฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการรุนที่6          13-19   

42 รายงานรอบ 9 เดือน (กพร.มก  .)          17   

43 สัมมนา Academic  Forum :  MCE 24            

44 รายงานงบประมาณเงินรายได 3/52          31   

45 รายงานยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได  3/52 14            

46 สงรายงานกั้นเงินเหลื่อมป           14  

47 สัมมนา Academic  Forum รวมกับชรสท  . 21            

48 ตอสัญญาและปรับอัตราจาง           31  

49 สรุปประเมินผลการทดลองปฏิบตัิราชการพนักงานบรรจุใหม           31  

50 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  3/52            10 

51 วันสถาปนาสถาบันวิชาการดานสหกรณ            15 

52 การจัดสงทะเบียนทรัพยสิน            17 

53 นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ ชุดโครงการวิจัย ชุดที่  2 23            

54 สัมมนา Academic Forum : เครือขายพระสงฆ            25 

55 หลักสูตรฝกอบรมการบริหารจัดการสหกรณเชิงคุณคา      11  13  22  9 

56 ติดตามงานวิจัยในพื้นที่ 28  2,9 16,30 6,13, 
27 

6,13, 
20 

3,17 1,15 5,12, 
19 

3,10, 
17,31 

7,14,27 4,11, 
18 

57 ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ  6 8 5 4 4 1 6 3 1 5 2 

 




	ปกหน้า.png
	1สารประธาน.pdf
	2สารผู้อำนวยการ.pdf
	เนื้อหารายงาน(หน้า1-69).pdf
	หน้า70-71.pdf
	ปกหลัง.png

