
 



          
 

 
 

 I 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  อังสุมาลิน) 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

ประธานกรรมการประจ าสถาบันฯ 
ตุลาคม 2552 

 

 รายงานประจ าปี 2552 ของสถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์                        
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็น
เอกสารรายงานความกา้วหน้าในภารกจิดา้นต่างๆ ของ สถาบันฯ
ในรอบปีงบประมาณ 2552 ซึง่ประกอบไปดว้ย ภารกจิ ดา้นวิจัย 
การให้บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือขา่ย  และการพัฒนา
สถาบันฯ 

ตุลาคม 2552 
 

สารจากประธานกรรมการประจ าสถาบันฯ 
 
 

 

 
                
 
 
 

 
 
อาจกล่าวไดว่้าสถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์  เป็นตัวแบบ

ของหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทางบนความเป็นอิสระพ่ึงพาตนเอง 
(Autonomous) ท่ีเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ไดม้ี
โอกาสใช้ความรู้ความสามารถในเชิงวิชา การ และเขา้ไปมสีว่น

ร่วมกบัชุมชนและสงัคม ในขณะเดยีวกนักส็ามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย ซึง่คอืการสานต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่าง
แท้จริง 

 
ใคร่ขอขอบคณุท่ีปรึกษา คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ผู้ทรงคณุวุฒิ บุคลากร และผู้มสีว่น

เกีย่วขอ้งทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนร่วมมอืเป็นอย่างด ีหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกท่านจะร่วมมอืร่วมใจกนั
ขบัเคล่ือนภารกจิของสถาบันฯ อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ขบวนการสหกรณ์ และ
ประเทศชาติสบืไป 

       

 

 



          
 

 
 

 II 

สารจากผู้อ านวยการสถาบันฯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

โดยการขยายผลการด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการ กบัหน่วยงานพันธมติรท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
แต่ยังคงมุง่ท่ีจะคน้หาชุดความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย เพ่ือน ามาใช้ พัฒนาสหกรณ์ต่อไปอย่างไมย่่อท้อ  
 

ใคร่ขอขอบคณุ ท่านท่ีปรึกษา ผู้ทรงคณุวุฒิและคณะกรรมการประจ าสถาบันวิชาการดา้น
สหกรณ์  ท่ีให้ค าแนะน าในเชิงนโยบาย  ขอบคณุส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีให้การสนับสนุนทุน
วิจัยอย่างต่อเนื่อง ขอบคณุบุคลากรของสถาบันทุกคนท่ีมคีวามมุง่มัน่ อดทน ในการขบัเคล่ือนภารกจิร่วมกนั
เพ่ือน ามาซึง่ผลงานดงัท่ีไดป้ระมวลมารายงานความกา้วหน้าในรายงานประจ าปีนี้ 

 
 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์    ภทัราวาท) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 
 

ในรอบปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิชาการดา้น
สหกรณ์ ไดรั้บนโยบายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้โอนย้าย
มาสงักดัคณะเศรษฐศาสตร์ แต่ยังคงมสี านักงานอยู่ท่ีอาคารวิจัย
และพัฒนาและด าเนินภารกจิในฐานะหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางดา้นสหกรณ์ ภายใต้ภารกจิส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก ่ดา้นวิจัย 
บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือขา่ยและการพัฒนาองคก์ร 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง สถาบันฯ ยังคงมุง่มัน่ใน
การด าเนินภารกจิ หรือสานต่อนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  
 
 



          
 

 
 

 III 

 
 

สารบัญ : 

สารจากประธานกรรมการ  I 
สารจากผู้อ านวยการ  II 
สารบัญ III 

ประวัตคิวามเป็นมา 1 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  2 
แผนทีก่ลยุทธ์ 3 
โครงสร้างการบริหารงาน 4 
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 5 
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 6 
ทีป่รึกษาผู้อ านวยการ  6 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย  7 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 8 
ผู้บริหารและบุคลากร 9 
ทีต่ัง้และส านักงาน  10 
การเงนิ  11 
แผนการด าเนินงานในรอบปี 2552 13 
ผลงานเด่นในรอบปี 2552 16 
กิจกรรมเด่นในรอบปี 2552 31 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯ ประจ าปี 2551 48 
ตารางกิจกรรมสถาบันฯในรอบปี 2552 51 
เอกสารและส่ิงพิมพ์เผยแพร่ในรอบปี 2552 67 
ปฏิทินแผนงาน /กิจกรรมของสถาบันฯ ประจ าปี 2553 72 
ภาคผนวก : 77 

ประมวลข่าวกิจกรรมสถาบันฯทีเ่ผยแพร่ในส่ือตา่ง ๆ 78 
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       ระวัติความเป็นมา 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถูกก าหนดไว้เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพฒันาสหกรณ์ พ .ศ . 2546-2549 ซึง่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต:ิ คพช. และ
คณะรัฐมนตรี คพช.ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ในการจัดตัง้และด าเนนิงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้
เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษา หนว่ยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่จะท าหนา้ที่ให้การสนบัสนนุสง่เสริมการพฒันาบุคลากร 
การพฒันาเพือ่สร้างความเข้มแข็งและคว ามเป็นปึกแผ่นแก่ขบวนการ
สหกรณ์ 

 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดตัง้ขึ้นตามประกาศสภา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 โดยมี
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ซึง่ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน
กรรมการ มีรองอธิการบดี และตัวแทนจากหนว่ยงานภาครัฐ และ
ขบวนการสหกรณ์เป็นกรรมการจ านวน 12 คน หัวหนา้หนว่ยงาน คือ 
ผูอ้ านวยการสถาบันฯ ท าหนา้ที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันฯ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 และฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2550   
ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่องการก าหนดอัตราค่าเบ้ียประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

 
ด้วยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะสร้าง

ความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยอาศัยหนว่ยงานที่มีภารกิจสนบัสนนุการ
บริหารการศึกษาที่เหมือนกันไปอยู่ในกลุม่งานเดียวกัน ดังนัน้ ประกาศ
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552  จึงได้
โอนย้ายสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ไปสงักัดคณะเศรษฐศาสตร ์

ป 
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วิสัยทัศน์ : มุ่งพฒันานวัตกรรมความคิด  

และสร้างเครือข่ายพนัธมิตร  

ในการพฒันาสหกรณ์ และสังคมไทยให้ยัง่ยนื  
 

 

พันธกิจ :   
1. การวางระบบและด าเนินการวิจยัภายใต้เครอืขา่ยความ

รว่มมือเพือ่การพฒันาองค์ความรูสู้่ขบวนการสหกรณ์ 
2. การวางระบบและด าเนินการใหก้ารศกึษาอบรมและการให้

ค าปรกึษาภายใต้เครอืขา่ยความรว่มมือเพือ่การใหบ้รกิาร
แก่คนท่ีเกี่ยวขอ้งกับขบวนการสหกรณ์และผูท่ี้สนใจ 

3. การพฒันาระบบสารสนเทศและการเผยแพรผ่า่นสื่อต่าง ๆ 
เพือ่สนับสนุนพฒันาขบวนการสหกรณ์ 

4. การสรา้งและพฒันาบุคลากรด้านวิชาการภายใต้แผนความ
รว่มมือระหว่างสถาบันท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังในและต่างประเทศ 

5. การประสานงานใหมี้ “เครือข่ายคลังสมอง” เพือ่บรกิารทาง
วิชาการแก่ขบวนการและผูส้นใจ 

 
 

 

ปณิธาน : มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า

เพือ่การพฒันาสหกรณ์  
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แผนทีก่ลยุทธ์   

 
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลือ่นพนัธกิจภายใต้ความร่วมมือ

ของพนัธมิตรเพือ่การบรรลวุิสยัทัศนท์ี่ก าหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึ งน า
แผนที่กลยุทธ์มาใช้เพือ่สือ่ให้เห็นความเช่ือมโยงของกระบวนการท างานที่ช้ีให้เห็น
มุมมองด้านการเรียนรู้และพฒันา  มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้าน
ลกูค้าและกลุม่เป้าหมาย ตลอดจนมุมมองด้านคุ ณค่าที่เป็นผลลพัธ์จากการ
ด าเนนิงานของสถาบัน ดังรูปด้านลา่ง 
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โครงสร้างการบริหารงาน  
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คณะกรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

 
รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ 
ประธานกรรมก าร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รศ.ดร.เจษฎา  แก้วกัลยา 
รองประธานกรรมก าร  

รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน์ 
กรรมก าร  

รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน 
กรรมก าร  

อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร 
กรรมก าร  

 

 

 

 

 

 

 

 
คุณศุภชัย  บานพับทอง 

กรรมก าร  
คุณจิรภา   อิสโรภาส 

กรรมก าร  
คุณเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  

กรรมก าร  
คุณมงคลัตถ์  พุกะนัตต ์

กรรมก าร  

 

 

 

 

 

 

 

 
คุณเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ 

กรรมก าร  
คุณสุริยา  มนตรีภกัด์ิ 

กรรมก าร  
รศ.จุฑาทิพย์  ภทัราวาท 

กรรมก าร / ผู้อ านวยก าร  
นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร 

กรรมก ารแล ะเลข า นุ ก า ร 
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ทีป่รึกษาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

   
ฯพณฯองคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์ ศ.ดร.ก าพล อดุลวิทย ์ คุณมนตรี  คงตระกูลเทียน 

   
รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพทิักษ์ ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย คุณสุนัย  เศรษฐบุญสร้าง 

 

ทีป่รึกษาผู้อ านวยการ 

 
รศ.ดร.วันชัย  จันทร์ประเสริฐ 

 

 
 
 

 
 

 
ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง 

 

 
คุณพชิิตชัย  ผ่องอุดม 

 

 
คุณฉัตรชัย  จรูญพงศ ์

 
คุณปองพล  เตชะวิจิตรา 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 

 
   

 
ศ.ดร.โสภณิ  ทองปาน 

 
อ.เชิญ  บ ารุงวงศ์ 

 
อ.ไพโรจน์  สุจินดา 

   

 
นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร 

 
ดร.จันทรวิภา  ธนะโสภณ 

 
ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย 

   

 
คุณเอ็นนู  ซือ่สุวรรณ 

 
ดร.กฤษฎา  อุทยานิน 

 
รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสด์ิ 

   

 
รศ.สมพร อิศวิลานนท ์

 
อ.ไพโรจน์   ลิ้มศรีสกุลวงศ ์

 
อ.ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 

   

 
อ.เชิญ  บ ารุงวงศ์ 

 
อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์ 

 
รศ.จุฑาทิพย์  ภทัราวาท 

   

 
คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง 

 
อ.ไพโรจน์   ลิ้มศรีสกุลวงศ ์

 
อ.ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร 

   

 
คุณจุฑามาศ  ลิปิการถกล 

 
คุณสุจิตรา  พนัธุมะบ ารุง 

 
คุณบุญฤทธ์ิ  เผือกวัฒนะ 
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ผู้บริหารและบุคลากร 
 

 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 
ผู้อ านวยการ  

 

 

 
ผศ.ดร.ปิต ิกันตงักุล 
รองผู้อ านวยการ  

 นางสาวสายสุดา  ศรอุีไร 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

   

   
   

   
นางสาวณัฐพร  ชโลธร 

เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป  
นางสาวณัฐกานต์  จรสัรตันวงศ ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

นางสาวพรติมา คงศรี 
นักวชิาการเงินและบัญชี  

   
   

   
นางสาวณัฐชวัล  บุญเสรมิ 

นักวจิัย 
นางสาวผุสดี  กลิ่นเกสร 

เจ้าหน้าที่ โครงการวจิัย 
นายสพุจน ์ สขุสมงาม 
เจ้าหน้าที่วจิัย  

   
   

   
นางสาวธราภรณ์  ศรงีาม 

เจ้าหน้าที่ โครงการวจิัย  
นางสาวพรพรรณ  วันเอก 

เจ้าหน้าที่ โครงการวจิัย  
นายกมลศักด์ิ สรุะดม 

เจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์  



          
 

 
 

10 
ANNUAL REPORT 2009 

Co-operative 
Academic  
Institute 

  

พ้ืนทีแ่ละส านักงาน 

 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีสถานที่ตัง้อยู่
ที่ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพฒันา ช้ัน 2   มีพืน้ที่ใช้สอย
รวมกันทั้งสิน้ 126.06 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้อง
ผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการ  (204) ส านกังาน
สถาบันฯ (205) และศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ (214) 

ห้องผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำน 

ศูนย์สำรสนเทศสหกรณ์ 
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การเงินประจ าปีงบประมาณ 2552 
 

 รายรับ 
ในรอบปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายรับทั้งสิน้ 6 ,876,378 บาท แยก

เป็นรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าจ้างบุคลาการ จ านวน 342,738 บาท คิดเป็นร้อย ละ  5 
รายรับจากเงินงบประมาณเงินรายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ส าหรับค่าจ้างบุคลากร (พนกังานเงิน
รายได้สถาบันฯ) จ านวน 392,040 บาท คิดเป็นร้อย ละ  6 และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ชุด
โครงการวิจัย และฝึกอบรม-สมัมนา จ านวน 5,761,696 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 ดังรูปที่ 1 

 
 

งบประมาณเงินรายได ้

ชุดโครงการวิจัย,  

6,141,600.00 , 89%

งบประมาณเงินรายได้

สถาบันฯ,  392,040.00

 , 6%

งบประมาณเงินแผ่นดนิ,

  342,738.00 , 5%

 
รายรับรวม 6,876,378 บาท 

 

 
รูปที ่1 รายรับ ปีงบประมาณ 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

 
 

12 
ANNUAL REPORT 2009 

Co-operative 
Academic  
Institute 

  

การเงินประจ าปีงบประมาณ 2552 
 
 

 รายจ่าย 
ในรอบปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิน้ 6,496,474 บาท จ าแนก

ตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จ านวน 734,778 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 และงบด าเนนิงาน
โครงการต่างๆ 5,761,696 คิดเป็นร้อยละ 89 ของค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2552 ดังรูปที่ 2 

 
 

 รายจ่ายจ าแนกตามหมวด  
 

หมวดบุคลากร, 

734,778 , 11%

งบด าเนินงานตา่งๆ
(ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,วัสดุ,

สาธารณูปโภค ),5,761,696

 , 89%  
 

รายจ่ายรวม 6,496,474 บาท 
 

 
รูปที ่2 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 
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แผนการด าเนินงานในรอบปี 2552 
แผนการด าเนนิงานของสถาบันฯในรอบปี 2552 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การ

วิจัย การบริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการพฒันาองค์กร ซึง่มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ภารกิจด้านการวจิัย 

ภารกิจด้านการวิจัยของสถาบันฯเป็นไปตามระบบการวิจัยที่ได้รับทุนสนบัสนนุจาก 
สกว.ภายใต้ชุดโครงการ “การประสานงานเพือ่การวิจัยด้านสหกรณ์” โดยในปี 2552 มีชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” เป็นตัวขับเคลือ่นโครงการวิจัยทั้งสิน้ 13 
โครงการ ได้แก่ 

 
1. โครงการวิจัย การขับเคลือ่นการพฒันาการ

สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 19,386 คน 
2. โครงการเครอืข่ายสารสนเทศเพือ่การพฒันา

สหกรณ์ 
ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 15,707 คน 
3. โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่าจังหวัดพษิณุโลก ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 800 คน 
4. โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่าจังหวัด

นครศรธีรรมราช 
ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 270 คน 
5. โครงการวิจัยเครอืข่ายสหกรณ์นคิมเชิงคุณค่า ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 230 คน 
6. โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 324 คน 
7. โครงการวิจัยเครอืข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิง

อนรุกัษ ์จังหวัดพงังา 
ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 637 คน 
8. โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่าข้าวหอมมะล ิ

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 322 คน 
9. โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่ามันส าปะหลงั ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 116 คน 
10 โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณคา่ผลไม้ ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 164 คน 
11. โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่ากระจายสินค้า ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 266 คน 
12. โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่ายางพารา ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 51 คน 
13. โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร ทุนวิจัย สกว. ผู้มีส่วนรว่มในงานวิจัย 

จ านวน 99 คน 
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แผนการด าเนินงานในรอบปี 2552 
 

2. ภารกิจด้านการบริการวชิาการ 
แผนการให้บริการวิชาการในรอบปี 2552 ภายใต้โครงการความร่วมมือของภาคี

เครือข่ายที่ส าคัญได้แก่ 
1). หลกัสตูรอบรมผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างช านาญการ  รุ่นที่ 5  เป็นโครงการ

ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากัด มีผูเ้ข้ารับการอบรมทั้งสิน้  60 คน 

2). หลกัสตูรการบริหารจัดการสหกรณ์เชิงคุณค่า เป็นโครงการภายใต้การด าเนิ นการ
ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผูเ้ข้ารับการอบรมทั้งสิน้ 16 คน 

3) การจัดเวทีเสวนาวิชาการ “สู.่..เสน้ทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า และการประกาศเกียรติคุณ
นกัสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี” มีรายช่ือผูเ้ข้าร่วมงานทั้งสิน้ 485 คน 

4) การจัดนทิรรศการข้าวคุณธ รรมร่วมกั บมูลนธิิอาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ )ยามยาก 
สภากาชาดไทย ในงานนทิรรศการ “งานเพือ่ไทย พน้ภัย เพือ่นพึง่ (ภาฯ ) ” ณ วังสวนกุหลาบ มี รายช่ือ
ผูเ้ข้าร่วมชมบู๊ททั้งสิน้ 250 คน 

5) การจัด นทิรรศการข้าวเกิดบุญในงานนทิรรศการ “บนเสน้ทางงานวิจัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2552” ณ งานเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2552 มี
รายช่ือผูเ้ข้าร่วมชมบู๊ททั้งสิน้ 205 คน 

6) การจัดนทิรรศการข้าวคุณธรรมในงาน Thailand Research Expo 2009 ส านกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนแวนช่ันเซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์ มีรายช่ือ
ผูเ้ข้าร่วมชมบู๊ททั้งสิน้ 140 คน 

 
3. ภารกิจด้านการเช่ือมโยงเครือข่าย  

ภารกิจด้านการเช่ือมโยงเครือข่ายของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นไปภายใต้ชุด
ความรู้ “การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” ซึง่มีเครือข่ายที่เป็นผลลพัธ์จากการด าเนนิภารกิจ ทั้งสิน้ 8 
เครือข่าย ได้แก่  เครือข่ายคลงัสมอง เครือข่ายฅนสหกรณ์ เครือข่ายนกัวิจัย เชิง คุณค่า  เครือข่ายผูน้ า
สหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายสตรีสหกรณ์ เครือข่ายผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์เชิงคุณค่า  เครือข่ายการ
เช่ือมโยงธุรกิจ ธ.ก.ส.และ ส.ก.ต. และเครือข่ายนสิติปริญญาโท ภาควิชาสหกรณ์  มีภาคีเครือข่ายทั้งสิน้ 
จ านวน 16,291 คน 
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4. ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กร 
ภารกิจด้านการพฒันาองค์กร สถาบันฯได้ด าเนนิการภารกิจ ดังนี้ 
1). การศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซึง่ได้รับทุนสนบัสนนุจากสกว . ได้แก่ 

- การศึกษาดูงานนทิรรศการ ICA EXPO WORLD CO-OPERATIVE 
TRADEFAIR AND EXBIHITION ณ กรุงลสิบอน ประเทศโปรตุเกส 

- การศึกษาดูงานขบวนการสหกรณ์ในประเทศญ่ีปุ่น  
2). การน าเสนอผลงานวิชาการ ในประเทศ ได้แก่ 

- การน าเสนอผลงานวิจัยข้าวคุณธรรม “Branding as the marketing strategy for 
organic products: A case study of Moral Rice”  ในงาน The International Symposium Go Organic 
2009  

3). การเข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการ 
สถาบันฯได้สนบัสนนุให้บุคลากรเข้าร่วมเวทีวิจัย –อบรม- สมัมนา ที่สถาบันฯ

ด าเนนิการ เพือ่พฒันาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  จ านวน
ทั้งสิน้ 10 คน 

4). การพฒันาบุคลากรเพือ่รับทุนวิจัย  
- ได้รับทุนวิจัยในสถานะของผูช่้วยผูป้ระสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการ

พฒันาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม  จ านวน 1 คน 
- ได้รับทุนวิจัยในสถานะของการเป็นหัวหนา้โครงการร่วมโครงการวิจัยเครือข่าย

คุณค่ากาแฟชุมพร จ านวน 1 คน 
5). การสมัมนาเจ้าหนา้ที่สถาบันฯ  เพือ่ สร้าง ความเข้าใจทิศทางการด าเนนิงานของ

สถาบันฯและการปรับตัวต่อการท างานในรูปแบบการท างานเชิงรุกมากขึ้น  มีผูบ้ริหารและบุคลากรเข้า
ร่วมจ านวน 11 คน 
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ผลงานเด่นในรอบปี 2552 
การด าเนินภารกิจของสถาบันฯในรอบปี 2552 มีผลงานที่น่าสนใจดังน้ี 

 
 
 

                      1. วารสารฅนสหกรณ์ 
 

 
 วารสาร “ฅนสหกรณ์ ” ด าเนินการภายใต้

โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ์ เผยแพร่ในลักษณะของวารสารรายไตรมาส 
โดยได้ สร้างสรรค์บทความที่เป็นประโยชน์ และ
น่าสนใจแก่ผู้น าสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในงาน ซึ่ง ได้มีการจัดพิมพ์
เผยแพรม่าแล้ว รวม 5 ฉบับ  
 
 
 จุดมุ่งหมายเพื่อประมวลความรู้และ

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์ เพื่อการเผยแพร่อย่างมีแบบแผน และช่วยรณรงค์ให้เกิด
สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้น าสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถีแห่งการ
พึ่งพาและร่วมมือกัน โดยมีนักวิชาการมาช่วยหนุนเสริม การเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมทาง
ปัญญา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย 
 

 จุดมุ่งหมายว ารสารฅนสหกรณ์ได้ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายฅนสหกรณ์ โดยมีสมาชิก
จ านวนทั้งสิ้น 523 คน /องค์กร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ไทย โดยมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแกนน า 
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                              2. โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี  
 
 

  เป็นโครงการที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2 ว่าด้วย
การพัฒนาผู้น าและสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง และการร่วมมือกันเพื่อให้เกิด
พลังในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์อ ย่างเป็นระบบ เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจเป็น
ปึกแผ่นยั่งยืน และการน าประโยชน์ไปสู่สมาชิกและชุมชน  โดยมี
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ จะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 
2552 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้เป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการยึดม่ันในคุณค่าสหกรณ์ และปฏิบัติ ตนจนก่อให้เกิดคุณค่า
กับสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ในการยกระดับ
ขีดความสามารถของสหกรณ์ในทิศทางของการด าเนินงานบนหลักการพึ่งพาตนเอง ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนตามอัตลักษณ์อย่างแท้จริง  และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศา สตร์การ
พัฒนาการสหกรณ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์  ซึ่งสถาบันฯได้จัด โครงการฯขึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 
2552 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 การประกาศเกียรติคุณในปี พ.ศ. 2552 นี้ มีผู้น าสหกรณ์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า จ านวน 2 ท่าน คือ  

คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน์  ประธานคณะ   
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จ ากัด  
กรุงเทพฯ  

และ คุณจิต  เพ็ชรกาล 
ประธานกรรมการสหกรณ์
การเกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา   

ส่วนรางวัลประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า 
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
เขาคิชฌกูฎ จ ากัด  โดย

ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี   นายอ าพล  เสนาณรงค์  เป็น
ประธานมอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ 

 สถาบันฯ  ได้จัดท าหอประวั ติรายนาม            
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี เผยแพร่แก่สาธารณชน
ผ่านเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 
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3. การสร้างแบรนด์ : ผลลัพธ์จากการวิจัย 
 

(1) ข้าวเกิดบุญ 
 

 การสร้างแบรนด์เป็นอีกภารกิจที่ส าคัญที่ทาง
สถาบันฯจักต้องด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวสู่
ระบบการค้าที่เป็นธรรม โดย ได้หนุนเสริมความรู้การ สร้างแบรนด์
ให้กับเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ได้ร่วมกันสร้าง
ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายท่ีเกิดจากความร่วมมือของเครือข่าย
สหกรณ์การเกษตรภายใต้เครือข่าย คุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย จ านวน 16 สหกรณ์ ในชุดโครงการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว .)  ซึ่งได้ด าเนินการ

จัดท ากรอบทิศทางการด าเนินงาน การวางแผนธุรกิจร่วมของภาคี
สหกรณ์พันธมิตรในการพัฒนาการด าเนินงานร่วมกัน ครอบคลุมตั้งแต่
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตของสมาชิก การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป 
การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จน กระทั่ง เกิดเป็นแบรนด์ “ข้าว
เกิดบุญ”  ซึ่งเป็นชื่อที่ได้จากการประชุมเครือข่ายฯ โดยมีความหมาย
ที่สื่อให้ผู้ซื้อมีความรู้สึกได้ถึงบุญกุศลที่จะได้ช่วยชาวนาที่ขายข้าวผ่าน
สหกรณ์ ซึ่งจะใช้เป็นกลไกในการยกระดับภาพลักษณ์ของข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์สู่ การสร้างระบบการค้าที่เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สู่สมาชิก
ชาวนาและผู้บริโภค  โดยจะวางจ าหน่ายในร้าน 7-eleven ทั่วประเทศ
เป็นแห่งแรกในเร็ว ๆ นี ้
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            3. การสร้างแบรนด ์: ผลลัพธ์จากการวิจัย (ต่อ)    
           

(2) ข้าวคณุธรรม 
 

  การสร้างตราสินค้า “ข้าวคุณธรรม” ที่เครือข่ายชาวนา
ภายใต้มูลนิธิธรรมะร่วมใจ จังหวัดยโสธร ใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดใน
การแก้ปัญหาราคาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตกต่ านั้น อาจถือได้ว่าเป็น
ทางเลือกบนวิถีการพึ่งพาและร่วมมือกันของชาวนา โดยไม่ต้องรอ
ความช่วยเหลือจาก รัฐ และเป็นแนวทางท่ีสามารถแก้ปัญหาในระยะ

ยาว เนื่องจากสามารถสร้างเอกลักษณ์โดดเด่น
ให้แก่ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และยัง
สามารถสร้างความผูกพันแก่ผู้บริโภค โดยชาวนาภายใต้โครงการสามารถ
จ าหน่ายข้าวเปลือกได้สูงกว่าราคาในท้องตลาดในช่วงเวลา 3 ปีของการ
ด าเนินการโครงกา ร และผลจากการประเมินความคิดเห็นของผู้บริโภค ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีท่ีจะซ้ือข้าวคุณธรรมในราคาสูงกว่าข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์อื่น โดยให้เหตุผลว่า ต้องการสนับสนุนชาวนาที่เป็นคนดีมีคุณธรรม และ
ข้าวคุณธรรม ถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณค่าเหมาะสมที่จะซ้ือเป็นของฝากหรือท าบุญ 
เงื่อนไขส าหรับชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรมนั้น นอกจากจะช่วยยกระดับราคาข้าว
อย่างได้ผลเชิงประจักษ์แล้ว ยังช่วยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแก่ชาวนาให้เป็นแบบอย่าง

ที่ดีของ วิถีชีวิตชาวนา “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา ” ที่ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และ
ผู้สนใจทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ปัจจุบัน ข้าวคุณธรรมมีจ าหน่ายในช่องทางการตลาดต่าง ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้าสยาม
พารากอน ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป โครงการอาหารอร่อยทั่วไทยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด และงานแสดงสินค้า/ตลาดทั่วไป 

 นอกจากแบรนด์ข้าวคุณธรรมจะเป็นที่ยอมรับในสายตาผู้บริโภค และพันธมิตรทางธุรกิจ
แล้ว จะเห็นว่าแบรนด์ของเครือข่ายชาวนาคุณธรรมยังเป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจขององค์กรธุรกิจอีกด้วย 
โดยบริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส จ ากัด มีประสบการณ์การ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมานานกว่า 29 ปี ได้ประสานงานมายัง
ผู้อ านวยการสถาบันฯเพื่อขอด าเนินการโครงการการส่งเสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงเกษตรกรข้าวอินทรีย์  หลังฤดูเก็บเกี่ยว
ข้าว โดยมีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ 
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4. เครือข่ายคุณค่า : ผลลัพธ์จากการวิจัย 
 
การด าเนินงา นวิจัยของสถาบันฯเป็นไปตามแผนงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย มีผลลัพธ์การวิจัยในรูปของเครือข่ายคุณค่า ซึ่งเป็นรูปแบบของการร่วมมือของกลุ่ม /
องค์กรท่ีก่ อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนหลักการพึ่งพาตนเองของประชาชน  
ดังนี ้

 
1. เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 
 

 เป็นตัวแบบของเครือข่ายข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ที่ประกอบด้วย
สมาชิกที่เป็นชาวนา 208 คน ที่
ก ำหนดเงื่อนไขกำรปลูกข้ำวของ
ชำวนำโดย การลดอบายมุข 3 
ประการ 
 

  มีโครงสร้างการบริหาร
เครือข่ายท่ีจะพัฒนาระบบการ
ผลิตและการตลาดภายใต้โซ่
อุปทานเพื่อน าไปสู่การค้าที่
เป็นธรรม  

 

  ปัจจุบันข้าวคุณธรรมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกระทรวงพาณิชย์แล้ว และได้ขยายการ
ด าเนินงานของเครือข่ายไปสู่การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรร ม 16 แห่ง ภายใต้แกนน าของชาวนา
คุณธรรม มีการจัดตั้งกองทุนหนุนเกื้อเพื่อน าไปสู่การจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกและชุมชน โดยมีมูลนิธิ
ธรรมะร่วมใจ วัดป่าสวนธรรม อ .ป่าติ้ว จ.ยโสธร เป็นแม่ข่าย  ตัวแบบเครือข่ายข้าวคุณธรรม ถือเป็น
แบบอย่างในการขับเคลื่อนแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 
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4. เครือข่ายคุณค่า : ผลลัพธ์จากการวิจัย(ต่อ) 
 

2. เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
 

 เป็นตัวแบบของเครือข่ายที่มี
ภาคีพันธมิตร เป็นสหกรณ์
การเกษตร จ านวน 16 แห่ง ใน
พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด   
ยโสธ ร สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม และนครราชสีมา 
 

  เครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย ได้วางกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการ
บริหารงาน และข้อบังคับเครือข่ายฯ 
ที่มีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ 
เป็นฝ่ายบริหารจัดการ ภายใต้
วิสัยทัศน์  “มุ่งพัฒนาคุณค่าข้าว

หอมมะลิ ไทยสู่สากล ” มีพันธกิจ 5 ประการ คือ ส่งเสริมการผลิต รวบรวมผลผลิต การแปรรูป 
การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์  จากการวิจัยและประเมินผลนั้น จะเป็นตัวแบบของเครือข่ายธุรกิจ
สหกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมการผสมผสานใ นแนวราบ (Horizontal integration) ที่จะสร้างความยั่งยืนใน
การด าเนินธุ รกิจสหกรณ์ภายใต้สภาวะแข่งขัน เพื่อน าประโยชน์สู่สมาชิกชาวนาในฐานะผู้ผลิต ซึ่งจะ
น าไปสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมในอนาคต 
 

  ปัจจุบันเครือข่ายฯ ก าลังด าเนินการสร้างตราสินค้า  “ข้าวเกิดบุญ ” เพื่อเปิดช่องทาง
การตลาดใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณค่าในก ลุ่มภาคีพันธมิตร ซึ่งจะเป็นตัว
แบบของระบบธุรกิจสหกรณ์บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือตามอัตลักษณ์ของสหกรณ์ 
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3. เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จังหวัดพังงา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป็นตัวแบบเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยภาคีพันธมิตรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 8 กลุ่ม ที่
ได้วางกรอบทิศทางการด าเนินงานของเครือข่าย  “เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ์และมีส่วนร่วม” โดยมีกระบวนการบริหารเครือข่ายใน 2 ระดับ
เครือข่ายและระดับชุมชน ที่มีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ 
 

  ปัจจุบันเครือข่ายฯได้จัดท าแผนธุรกิจของเครือข่ายและของภาคีพันธมิตร ทั้ง 8 กลุ่ม และ
ได้พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกันภายใต้ตราสัญลักษณ์ของเครือข่าย ตัวแบบของเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ คือเป็นเครือข่ายฯที่แสดงให้เห็นมิติของความเป็นองค์การเรียนรู้ (Learning 
Organization) ได้เป็นอย่างดี 
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4. เครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก 
 

  เป็นตัวแบบของการก่อตัวของเครือข่ายธุร กิจเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดที่มี สกต .
พิษณุโลก จ ากัด เป็นแกนน าเครือข่าย จุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การน าคุณค่าสหกรณ์ บนหลักการรวมซ้ือ 
รวมขาย รวมบริการ ประสานภารกิจ เพื่อน าประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน 

 

 

  เครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลกที่มี สกต .พิษณุโลก จ ากัด เป็นแก นน า และมี
กลุ่มเครือข่ายรวบรวมข้าวโพด กลุ่มเครือข่ายข้าวปลอดภัย เครือข่ายโคเนื้อ เครือข่ายวัสดุการเกษตร 
เครือข่ายสหกรณ์ เป็นกลุ่มภาคีพันธมิตรท่ีก าลังพัฒนาการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า การ
น าคุณค่าสหกรณ์มาเป็นปณิธานร่วมของภาคีเครือข่าย จะก่อให้เกิ ดพลังในการสร้างจ านวนการต่อรอง
ทางธุรกิจ ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ภาคีและน าประโยชน์สู่สมาชิก
และชุมชน  สิ่งท้าทายส าหรับเครือข่ายคุณค่า จังหวัดพิษณุโลก คือ การพัฒนาให้เกิดเป็นกลุ่มธุรกิจใน
ระดับจังหวัดบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน 
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5. เครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นตัวแบบของเครือข่ายคุณค่าที่มีเป้าหมายร่วมในการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาคีพันธมิตรท่ีเป็นสหกรณ์นิคมจ านวน 96 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของ
การบูรณาการการท างานร่วมกันของสหกรณ์นิคม คือ การจัดท าแผนแม่บทสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่าและการ
จัดท าแผนที ่GIS ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาสหกรณ์นิคมของเป็นระบบและมีแผนเพื่อน าประโยชน์สู่สมาชิกและ
ชุมชน 

  ตัวแบบสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า 4 แห่ง ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงานเพื่อค้นหา
แนวทางท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่จะน าไปสู่การขยายผลในสหกรณ์นิคมอื่นๆภายใต้กระแสของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
วิกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ตัวแบบสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า น่าจะเป็นตัวแบบของสหกรณ์ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดินร่วมกันของสมาชิกโดยมีสหกรณ์นิคมเป็นคนดูแล  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  มุมมองของ “โมชาฟ
เมืองไทย” 
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6. เครือข่ายคุณค่าผลไม้     

 

  เป็นตัวแบบของเครือข่ายธุรกิจท่ีมีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฏ จ ากั ด เป็น
แกนน า และมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสหกรณ์ทั้งใน
ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ภายใต้โซ่อุปทาน ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ
ของเกษตรกร ในระบบมาตรฐาน  GAP (Good Agricultural Practice) การจัดเวทีเ รียนรู้และ
คณะกรรมการและฝ่ายอัตลักษณ์ที่จะพัฒนากิจกรรมการตลาดเพื่อการเปิดช่องทางการตลาดในทุกระดับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

  ตัวแบบเครือข่ายคุณค่าผลไม้ เป็นตัวแบบของวิธีการท างานร่วมกันระหว่าง 
เจ้าหน้าที่รัฐ สหกรณ์ และสมาชิก ที่มีกระบวนทัศน์การพัฒนา เห็นคุ ณค่าสหกรณ์ในการน าประโยชน์สู่
สมาชิกและชุมชน นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นวิธีการท างานแบบบูรณาการท่ีผู้รับผิดชอบ ค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรเป็นหลัก ในการสร้างเป็นชุมชนเรียนรู้ของเกษตร 
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7. เครือข่ายคุณค่ามันส าปะหลัง 
  ตัวแบบเครือข่ายคุณค่ามันส าปะหลัง 
เป็นตัวแบบการก่อเกิดเครือข่ายโดยมี
สหกรณ์การเกษตรขาณุลักษณบุรี จ ากัด 
เป็นแกนน า และมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะ
สร้างเครือข่ายธุรกิจโดยการเชื่อมโยง
พันธมิตรภายใต้โซ่อุปทาน เพื่อสร้างพลัง
ความรว่มมือ ทั้งในกิจกรรมส่งเสริมการผลิต
แก่เกษตรกรสมาชิกการรวบรวมผลผลิต 

การจ าหน่าย การแปรรูปและการสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปลูกมันส าปะหลังแก่สมาชิกและชุมชน 
  สิ่งท้าทายของการพัฒนาเครือข่ายคุณค่ามันส าปะหลัง คือ การยกระดับการท างานของ

สหกรณ์การเกษตรอย่างมีแบบแ ผนเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดในลักษณะของการพิจารณาประโยชน์
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) แก่สหกรณ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

  
 

8. เครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า 
  เป็นตัวแบบการท างานในรูปแบบของเครือข่ายที่มี
ภาคีพันธมิตรท่ีเป็นหน่วยผลิต (วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ ) ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้บริโภค
ภายใต้โซ่อุปทาน โดยนักวิจัยได้ใช้นวัตกรรมของการ
สร้างตราสินค้า การพัฒนาช่องทางการตลาด การ
พัฒนาเทคนิคการจัดจ าหน่าย รูปแบบใหม่ เป็นการ
จัดท าแคตตาล็อกสินค้า เพื่อน าสินค้ากระจายสู่ผู้บริโภค
และตลาดเป้าหมายอย่างเหมาะสม 
  ตัวแบบเครือข่ายกระจายสินค้า จะถือเป็นกลไก
การน าร่องที่จะเป็นแนวทางของการพัฒนาธุรกิจแก่ร้าน
สหกรณ์ สหกรณ์ และผู้ประกอบการ ในอนาคต ควบคู่

ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าสหกรณ์ โดยใช้สินค้าสหกรณ์และ
สินค้าชุมชนเป็นสื่อกลาง 
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9. เครือข่ายคุณค่ายางพารา 
  เป็นตัวแบบของการพัฒนาธุรกิจ
ยางพาราที่มีสหกรณ์การเกษตรเป็นแกนน า 
จุดมุ่งหมายในการด าเนินงานเครือข่ายท่ี
เริ่มด าเนินงานไป 3 เดือนน้ันมุ่งไปที่ การ
พัฒนาการด าเนิน งานของสหกรณ์ที่
ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่การพัฒนา
ฐานข้อมูลสวนยางพาราของสมาชิก เพื่อ
น าไปสู่แผนธุรกิจของสหกรณ์ที่จะน ามาซึ่ง
บริการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิตยางพาราขอ งสมาชิก การด าเนินการเวที
เรียนรู้ให้แก่เกษตรกร การด าเนินการสวนยางพาราต้นแบบและกา รเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่
อุปทาน ย่อมจะท าให้เครือข่ายยางพาราที่เกิดขึ้นน าไปสู่การค้ายางพาราที่เป็นธรรม ที่มีสหกรณ์
การเกษตรเป็นแกนน าในอนาคต 
 

10. เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ 
 
  เครือข่ายสารสนเทศด้าน

สหกรณ์ท่ีมุ่งไปที่การพัฒนา เว็บไซต์ 
www.cai.ku.ac.th ควบคู่ไปกับการ
จัดท าและเผยแพร่ วารสารฅน  
สหกรณ์  ที่เป็นวารสารรายไตรมาส

นั้นจะน าไปสู่ สังคมข้อมูล 

ข่าวสารด้านสหกรณ์ ที่จะยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ระบบ
สหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ด้วยการรณรงค์ให้ผู้น าและฝ่ายจัดการสหกรณ์
บริโภค และน าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสหกรณ์อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและ
ชุมชนอย่างที่คาดหวัง 
 

http://www.cai.ku.ac.th/
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4. เครือข่ายคุณค่า : ผลลัพธ์จากการวิจัย(ต่อ) 
 
 

 

11. เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร  
 

  โครงการวิจัย “เครอืข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร ” 
เกิดจากการเล็งเห็นคุณค่าของเกษตรกรต่อการ
ประกอบอาชีพที่ย่ังยืน  จังหวัดชุมพรมีการผลิต
พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของประเทศที่มีการ
ส่งออกและบริโภคภายในประเทศหลายชนิด 
โดยเฉพาะกาแฟ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมากกว่า
จังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้  
 
 “เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร ” มีสมาชิกเป็น

เกษตรกรในพื้นที่ซ่ึงเคยประสบวาตภัยร้ายแรง “พายุเกย์ ” ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกกาป
ฟของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาการปลูกกาแฟในมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากร- สิ่งแวดล้อม
และการค้าที่เป็นธรรมด้วยการใช้กลไกของสหกรณ์ก ารเกษตรในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโซ่
อุปทานและการสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สังคม 

 
 

12. เครือข่าย “ฅนสหกรณ์” 
 

 ภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้
สะท้อนคุณค่า ... เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ” สมาชิกและ
ผู้สนใจอ่านวารสาร “ฅนสหกรณ์ ” มีส่วนร่วมในการสาน
เครือข่าย แล ะสร้างสังคมฐานความรู้ในหมู่คนสหกรณ์ 
เพราะตระหนักว่า ความรู้ คือ พลัง  ปัจจุบันวารสาร  
“ฅนสหกรณ”์ สมาชิกเครือข่าย จ านวน 523 คน 
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4. เครือข่ายคุณค่า : ผลลัพธ์จากการวิจัย(ต่อ) 
 
 

 

13. เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า 
 นักวิจัยที่เข้ามาร่วมงานวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้

พัฒนาชุดความรู้ “การเชื่อมโยงเครือข่าย เชิงคุณค่า” เป็นแกนน าส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
สหกรณ ์

 นักวิจัยกลุ่มนี้ยังมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานต่องานวิจัยกับ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. เครือข่ายผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
 

 ผู้น าและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ ที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ใน
บริบทของการน าคุณค่าสู่การพัฒนาสหกรณ์ และ
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ เป็นส่วนหนึ่ งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายร่วม และยกระดับการขับเคลื่อน
การด าเนินงานสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของ
สมาชิก-ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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4. เครือข่ายคุณค่า : ผลลัพธ์จากการวิจัย(ต่อ) 
 
 

15. เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เชิงคุณค่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หรือ 
“เปาบุ้นจ้ิน ” ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ มีกรอบคิด 
หลักการ และทักษะปฏิบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 
เพิ่มพูนความรู้ ในด้านเทคนิคการตรวจสอบ ด้านการเงิน 
บัญชี การบริหารจัดการเวลา และการจัดท ารายงานของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดี อันจะ
น าไปสู่การร่วมมือช่วยเหลือกัน ได้ด าเนินการมาจน
ปัจจุบันเป็นจ านวน 5 รุ่น  
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2552 
การประชุมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1  

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม  
  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดการประชุมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยและ
การค้าที่เป็นธรรม เมื่อวันท่ี 8-9 ตุลาคม 2551 มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมอาทิ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, คุณเอ็นนู 
ซื่อสุวรรณ , ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน , อ.ไพโรจน์ สุจินดา , อ.เชิญ บ ารุงวงศ์ , อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ ,               
รศ.สมพร อิศวิลานนท,์ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน นายแพทย์สมเกียรต ิธาตรีธร โดยมี
โครงการวิจัยเข้าร่วมน าเสนอรายงานความก้าวหน้า จ านวน 6 โครงการวิจัย ได้แก่ โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าจังหวัดพิษณุโลก โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม โค รงการวิจัยสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า โครงการวิจัยเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์
จังหวัดพังงา และโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย พร้อมกันน้ียังมีโครงการวิจัยท่ี
ก าลังจะเริ่มด าเนินการคือ เครือข่ายคุณค่าผลไม้ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ามันส าปะหลังและ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 การประชุมในครั้งนี้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ยังได้รับเกียรติจากคุณนริศ ธรรมเกื้อกูล ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการส านักปฎิบัติการ กทม .และปริมณฑล บริษัท ซี .พี.ออลล์ จ ากัด (มหาชน ) บรรยาย
พิเศษในหัวข้อ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปท าน แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
โครงการ 
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2552 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมงาน ICA EXPO WORLD CO-OPERATIVE 
TRADE FAIR AND EXBIHITION ครั้งที่ 1 ณ ประเทศโปรตุเกส 

 

 
 

 

งานนิทรรศการ ICA EXPO WORLD CO-
OPERATIVE TRADEFAIR AND EXBIHITION 
ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ กรุงลิสบอน ประเทศ
โปรตุเกสระหว่างวันท่ี 23-28 ตุลาคม 2552 ในการ
เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ผู้อ านวยการฯได้เข้า
สังเกตการณ์จับกระแสการตลาดสินค้าของสหกรณ์
และเป็นโอกาสอันดีได้เชื่อมโยงเครื อข่ายกับนัก
สหกรณ์จากทั่วโลกเพื่อประสานความร่วมมือทาง
วิชาการและงานวิจัยในอนาคต อีกทั้งยังได้ศึกษา
รูปแบบการด าเนินงานของสหกรณ์ในหลายๆ
ประเทศที่ได้น ามาจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน 
อาทิสหกรณ์ ในประเทศมาเลเซีย บราซิล จีน 
อิหร่าน และหลายๆประเทศที่เข้าร่วมงาน 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมพิธีถวายสัตย์แสดงความจงรักภักดี 

 
 

 
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดินปี 2551  
โดย รศ . วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานกล่าวค า
ปฏิญาณร่วมกับข้าราชการและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถวายเป็นราชสักการะ
ราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ได้เป็น
ข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกับชาวนาเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมเข้าร่วมจัด  
นิทรรศการเพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง(ภา) และสวนอัมพรเกษตรแฟร์ 

 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงาน "เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ 
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2550" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
2550 และโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ 11 ปี ของการสถาปนามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ณ วัง
สวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เป็น
ประธานที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้านต่างๆ  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่ วมกับชาวนาข้าวคุณธรรม มูลนิธิ
ธรรมะร่วมใจได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภา) และสวนอัมพรเกษตร
แฟร์ โดยส่งผลงานวิจัยโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมร่วมแสดงในงานพร้อมน าสิ้นค้าข้าว
คุณธรรมมาจ าหน่ายในราคาต้นทุน ระหว่างวันท่ี 9-14 ธันวาคม 2551 ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์น าเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัย  
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย พร้อมเปิดตัวข้าวหอมมะลิ  “เกิดบุญ” 

 

สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการในงานบนเส้นทางงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 เนื่องในงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2552 ระหว่างวันท่ี 30 มกราคมถึง
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2551โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดแสดงบู๊ทนิทรรศการในหัวข้อ “เครือข่าย
คุณค่ากับการพัฒนาที่ย่ังยืน ” ซึ่งได้น าตัวอย่างผลงานจากชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม “เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ” มาจัดแสดง ส าหรับผู้ที่เข้า
เยี่ยมชมจะได้รับคูปองส่วนลดในการซื้อข้าว “เกิดบุญ ” ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100  % มาตรฐานการ
ส่งออก  
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2552 
 

 

 
 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา
ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์เนื่องใน
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2552 โดย
ผู้อ านวยการสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วม
เสวนาและเป็นผู้ด าเนินการเสวนาในหัวข้อ 
“บริบทการด าเนินงานสหกรณ์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์การเสวนาเพื่อก าหนด
กรอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการก าหนดประเภท 
วัตถุประสงค์และแดนด าเนินงานของสหกรณ์โดย
วิท ยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ รับฟัง
ข้อเสนอแนะเพื่อมาก าหนดเป็นนโยบายในการ
ส่งเสริมสหกรณ์ 

ส าหรับการการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดข้ึน
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาระบบ
สหกรณ์ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2552 เป็น
ระยะเวลา 2 วัน คือวันท่ี 23-24 กุมภาพันธ์ 2552 
มีผู้เ ข้าร่วมสัมมนาคือ ข้าราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ บุคคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กว่า 
1,200 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร เป็นประธานในพิธี
กล่าวเปิดงาน 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่ม 
สักการะพระบิดาสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2552 

 
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ อ .เชิญ 

บ ารุง วงศ์ , นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร อ .ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ ไกรและคุณสุริยา มนตรภักดิ์และเจ้าหน้าที่
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมวางพานพุ่มสักการะเพื่อน้อมร าลึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงค์
เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2552และ
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรสหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี 2552 เมื่อ
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
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โครงการอบรมการบริหารจัดการสหกรณ์เชิงบูรณาการ รุ่นที่ 1 
 

โครงการอบรมการบริหารจัดการสหกรณ์เชิงคุณค่า รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้ นจ านวน 16 
คน เป็นเจ้าหน้าจากสหกรณ์ต่างๆ คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณ
ภูมิสอง จ ากัด , สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด , สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด , สหกรณ์
การเกษตรบรบือ จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรกระสัง จ ากัด , และสหกรณ์
ออมทรัพย์ จ ากัด 

หลักสูตรการอบรมการบริหารจัดการสหกรณ์เชิงคุณค่า มุ่งเน้นในการจัดการความรู้ของการน า
คุณค่าสู่การพัฒนาสหกรณ์และการบริหารจัดการสหกรณ์เชิงบูรณาการ ซึ่งจะช่วยปรับกระบวนทัศน์ของ
ผู้เข้าอบรมและน าไปขับเคลื่อนงานสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชนอย่ างยั่งยืน ซึ่งมี
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2552  
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โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 5 

 

 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ด าเนินการ

จัดอบรมโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจก ารสหกรณ์
เพื่อสร้าง วิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะตลอดจนเพิ่มพูน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีส หกรณ์ และ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ส าหรับ
การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 5 มีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 68 คน  จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม- 5 
เมษายน 2552 ณ อาคารเคยูโฮม 

 

 
  

  
  

  

 



          
 

 
 

40 
ANNUAL REPORT 2009 

Co-operative 
Academic  

Institute 
  

กิจกรรมเด่นในรอบป ี2552 
 

พิธีลงนามการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
 

 
 

 
 

 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ , กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด และ
ชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ รวมท้ังสิ้น 8 หน่วยงาน จัด
พิธีลงนามการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ดร .ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานใ นพิธี  
โดยคุณศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ,คุณสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ,  รศ . จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และคุณ
มงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการด าเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด ร่วมลง
นามในข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 
2552 

 

 

ด้วยท้ัง 8 หน่วยงานเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ซ่ึงจะช่วยพัฒนาสหกรณ์ให้มีความ
เข้มแข็งมีมีประสิทธิภาพมีการควบคุมภายในท่ีดี 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายขององค์กร
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและให้ค าแนะน าแก่สหกรณ์ได้ 
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การประชุมแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง CAI และ ACCU 
 

รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และรศ .จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ปร ะชุมร่วมกับ Mr.Ranjith Hettiarachchi Chief executive officer 

จาก Association of Asian Confederation of Credit Union (ACCU) และคณะ โดยหารือถึง
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์และ ACCU 

โดยเบื้องต้นท้ัง 2 หน่วยงานจะร่วมมือกันจัดโครงการการศึกษา (Mini Program) ขึ้นปีละ 2 ครั้ง  
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การร่วมประชุมนานาชาติเน่ืองในวันสหกรณ์สากล  
 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
ได้เข้าร่วมฟังการประชุมน า เสนอบทความทางวิชาการนานาชาติเพื่อหาแนวทางใช้วิธีการสหกรณ์แก้ไข
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก เนื่องในวันสหกรณ์สากล  

จากการที่องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ( ICA) มีอายุครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 
16 ธันวาคม พ .ศ.2546 ซึ่งทีประชุมสมัชชาองค์กรสหประชาชาติ (UN) มีมติประกาศให้วันเสาร์แรกของ
เดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสหกรณ์สากลพร้อมเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกจัดงานเฉลิมฉลอง  

โดยในปีนี้ประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดงานโดยความร่วมมือของสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และองค์กรสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ( ICA AP) ระหว่างวันท่ี 2-4 
กรกฎาคม พ .ศ.2552 มีตัวแทนประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม 17 ชาติ ภายในงานมีการจัดแสดงและ
จ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์โดยคุณดวงทิพย์ ระเบียบ หัวหน้าโครงการวิจัย 
เครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า ได้ร่วมจัดบู๊ทแสดงผลงานวิจัยฯ โดยมีผู้แทนจากองค์กรสหกรณ์ประเทศ
ต่างสนใจเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก 
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การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ระหว่างผู้ประสานงานกลางและหัวหน้าทีมวิจัย 10 โครงการ 

 

  มีนักวิจัยจากโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 
โครงการวิจัยสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่ากระจายสินค้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ามัน
ส าปะหลัง โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา 
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก เครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย  โครงการวิจัยพัฒนา
สหกรณ์ต้นแบบ สหกรณ์เชิงคุณค่า (สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ค่าย จ ากัด ) โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจสหกรณ์เชิงคุณค่า 
(โรงแรมโรสการ์เด้น ) และโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กาแฟชุมพร  นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจเข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคุณสมชิน วิจิตรสุข นักวิชาการ
สหกรณ์ช านาญการพิเศษ ก รมส่งเสริมสหกรณ์ และคุณ
พวงวรรณ ไกรสินธุ์ นักวิชาการตรวจบัญชี 8ว. กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 
 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้ประสานงานกลางฯและหัวหน้าทีมวิจัยใน
การติดตามหนุนเสริมการด าเนินโครงการวิจัยซ่ึงใช้
ระยะเวลา 2 วัน คือระหว่างวันท่ี 13-14 กรกฎาคม 52  
จากการประชุมในครั้งนี้ท่ีประชุมยังได้ข้อสรุปเป็นปฎิญญา  
โรสการ์เด้น รวมพลคนPAR สู่คุณค่าสหกรณ์ คือ 
 1. มุ่งสร้างงานวิจัยให้เป็นตัวแบบเชิงคุณค่าเพื่อ
ขยายผลสู่การพัฒนา 
 2.ร่วมสร้างการท างานอย่างมีแบบแผนโดยน าความ
ความรู้ 4 มิติมาสร้างกระบ วนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สหกรณ ์
 3.ร้อยคุณค่าจากสมาชิก , สหกรณ์ , เครือข่ายและ

กลุ่มธุรกิจเป็นวิถีชุมชนคนสหกรณ์ 
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นิสิตนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาสหกรณ์ ศึกษาดูงานเครือข่ายสหกรณ์ในภาคตะวันออก  
 

 
 

 

กิจกรรมการศึกษาดูงานการด าเนินการของสหกร ณ์
และเครือข่ายในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี คือ 
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด และสหกรณ์
การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด  ซึงท้ังสหกรณ์ 2 
สหกรณ์ได้เป็นเครือข่ายร่วมด าเนินโครงการวิจัยกับ
สถาบันฯโดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าฟังบรรยายสรุป
และเยี่ยมชมสวนผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ เข้าร่วม
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ เมื่อวันท่ี  28-29 
กรกฎาคม 2552 
 ส าหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้
เป็นความร่วมมือของภาควิชาสหกรณ์และสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์
การและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายบริหาร ฝ่าย
จัดการ และสมา ชิกสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานของ
รัฐที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุน 
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การน าเสนอผลงานวิจัย  
“Branding as the marketing strategy for organic products: a case study of Moral Rice”  

The International Symposium Go Organic 2009 
 
 

 

ผู้อ านวยการสถาบันฯร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัย Branding as the marketing 
strategy for organic products: a case 
study of Moral Rice ในเวที  The 
International Symposium Go Organic 2009 
The Approach of Organic Agriculture: New 
Market, Food Security and a Clean 
Environment ณ โรงแรมพูลแมน บางกอกคิง 
พาวเวอร์ เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2552 

ผลงานวิจัยท่ีน าเสนอเป็น
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การสร้างตราสินค้า “ข้าว
คุณธรรม” ที่เครือข่ายชาวนาภายใต้มูลนิธิธรรมะ
ร่วมใจ จังหวัดยโสธร ใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด
ในการแก้ปัญหาราคาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตกต่่า
นั้น อาจถือได้ว่าเป็นทางเลือกบนวิถีการพึ่งพา
และร่วมมือกันของชาวนา โดยไม่ต้องรอความ
ช่วยเหลือจากรัฐ และเป็นแนวทางที่สามารถ
แก้ปัญหาในระยะยาว เน่ืองจากสามารถสร้าง
เอกลักษณ์โดดเด่นให้แก่ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ และยังสามารถสร้างความผูกพันแก่
ผู้บริโภค 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2009 
 

 ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการพร้อมเจ้าหน้าที่ฯร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ .) ได้ร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการน าเสนอผลงาน วิจัยเด่นในงาน Thailand 
Research Expo 2009 โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้น าเสนอผลงานวิจัยโครงการเครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวอลด์ ราชประสงค์  
 ส าหรับงาน Thailand Research Expo 2009 จัดขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่งชาติ 
(วช .) เพื่อให้องค์กรในระบบวิจัยได้ร่วมน าเสนอและแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่
ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคภายใต้แนวคิด การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเชื่อมโยง
การน าผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผ ลงานการวิจัยร่วมแสดง
ในงานกว่า 600 ผลงานวิจัย การแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดแสดงเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันท่ี 26-
30 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา 
 

  
  

  
 



          
 

 
 

47 
ANNUAL REPORT 2009 

Co-operative 
Academic  

Institute 
  

กิจกรรมเด่นในรอบปี 2552 
 

การสัมมนาวิชาการ สู่ .. เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่าและประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 

 

  
เนื่องในโอกาสที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ครบรอบ 4 ปีของการด าเนินงานและร่วมฉลองการ

ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีเพื่อเป็นตัวแบบของนักสหกรณ์และสหกรณ์
และสหกรณ์ที่เห็นถึงคุณค่าในอุดมการณ์สหกรณ์อีกทั้งยังเป็นก ารด าเนินการตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
สหกรณ์ ฉบับท่ี 2 ผู้ที่ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าคือ คุณจิต เพ็ชรกาล และคุณเพทาย ปทุม
จันทรัตน์ และรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่า คือสหกรณ์การเกษตรเขาคิฌกูฎ จ ากัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
จาก ฯพณฯ องคมนตรี นายอ าพล เสนาณรงค์ 

ภายใน งานมีกิจกรรมเวทีเสวนาในหัวข้อ ท าไมต้องน าคุณค่าสู่การพัฒนาสหกรณ์ โดย
นักวิชาการผู้ช่ าชองการพัฒนาชุมชนและสหกรณ์ระกับแนวหน้า  

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานโครงการการวิจัยเครือข่ายของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ อาทิ เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าข้าว หอมมะลิสหกรณ์ไทย เครือข่ายคุณค่า
ยางพารา เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดพังงา เป็นต้น 
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ผลการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2551 
ในรอบปี 2552 สถาบันฯได้สานต่อนโยบายด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการประกันคุณภาพ
ตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

24 มี.ค. 52 เจ้าหน้าที่สถาบันฯมีความเข้าใจในแนว
ทางการประเมินคุณภาพ ประจ าปี 2552 

2. การประชุมแจ้งก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
ของสถาบันฯ ประจ าปีการศึกษา 2551 

27 มี.ค. 52 เจ้าหน้าที่สถาบันฯรับรู้ก าหนดการตรวจ
ประเมนิคุณภาพของสถาบันฯเพื่อวาง
แผนการจัดท าประกันคุณภาพ 

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของสถาบันฯ 

30 มี.ค. 52 เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพของ
สถาบันฯด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

4. การประชุมท าความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนภารกิจ
เจ้าหน้าที่ 

ประชุม
ประจ าเดือน 

เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจการจัดท าประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการท างานใน
ภารกิจของเจ้าหน้าที ่

5. การจัดอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า SAR ประจ าปี 
2552 โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญภายนอกสถาบันฯ 

24 เม.ย. 52 เจ้าหน้าที่สถาบันฯมีความเข้าใจใน
กระบวนการจัดท า SAR 

6. การจัดท าประชุมท าความเข้าใจส าหรับกระบวนการ
ประกันคุณภาพ การจัดท า SAR ภายในหน่วยงานและ
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าประกัน 

27 เม.ย. 52 เจ้าหน้าที่สถาบันฯมีความเข้าใน
กระบวนการจัดท า SAR และสามารถ
รับผิดชอบในการจัดท าประกันคุณภาพ 

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหน่วยงาน 

29 เม.ย. 52 เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพของ
สถาบันฯด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

8. การประชุมเพื่อทบทวนท าความเข้าใจในรายละเอียด
ของแต่ละดัชนีเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 

4 พ.ค. 52 เจ้าหน้าที่สถาบันฯเข้าใจและสามารถ
ตีความหมายของดัชนีที่สถาบันฯรับการ
ตรวจประเมิน 

9. ประชุมเพื่อติดตามการจัดท าข้อมูลดิบและรายงาน
ผลการด าเนินงาน (Common data set) 

8 พ.ค. 52 ข้อมูล Common data set  

10. ประชุมติดตามการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ 12 พ.ค. 52 สรุปผลการประเมินคุณภาพตาม
องค์ประกอบ 

11 รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 15 มิ.ย. 52 ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันฯปี
การศึกษา 2551 

12 การประชุมติดตามผลการประเมินภายใน ประจ าปี 2552 ก.ค. 52  เพื่อรับรู้ผลการประเมินคุณภาพ 
13 การประชุมท าความเข้าใจผลการประเมิน ประจ าปี

การศึกษา 2551 
ต.ค. 52 เพื่อท าความเข้าใจผลการประเมินและ

แนวทางปรับปรุงแก้ไขส าหรับการจัดท า
การประเมินตนเองในครั้งต่อไป 
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ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยพิจารณาผลการด าเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552) จากผลการประเมินท้ัง 6 องค์ประกอบ 
ดัชนีประเมิน 28 ดัชนี โดยสถาบันฯมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ดังรายละเอียดในตาราง    

องค์ประกอบ จ านวนดัชนีประเมิน
ของสถาบันฯ 

ค่าคะแนน 
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 2 5.00 ดีเยี่ยม 
2. ภารกิจหลัก 11 4.55 ดีเยี่ยม 
3. การบริหารและจัดการ 11 4.18 ดี 
4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีเยี่ยม 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 5.00 ดีเยี่ยม 
6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินการ 1 5.00 ดีเยี่ยม 
 28 4.50 ดีเยี่ยม 

 

โดยมีจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. จุดแข็ง 

(1) มีการก าหนดแผนงานและกลยุทธ์ที่ตอบสนองนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
และพันธกิจ ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดรับกับการพัฒนานวัตกรรมความคิด การสร้างเครือข่าย
พันธมิตรในการพัฒนาสหกรณ์ ชุมชน สังคมไทยใหย้ั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ

(2) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร โดยมีกระบวนการ
บริหารองค์กรท่ีเป็นระบบที่ชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

(3) มีการให้บริการที่หลากหลาย สามารถสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าเป็น
ต้นแบบในการชี้น าและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

(4) มีความสามารถในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนมาก 
(5) มีการจัดท าโครงการ SMART ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ท าให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
(6) มีศักยภาพในการจัดหาเงินรายได้จากภายนอกสูง อันจะช่ว ยสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามพันธกิจและส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในองค์กร 
(7) มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบ และมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

(8) มีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน โดยน าการจัดการความรู้ภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ท าให้บุคลากรมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ SMART และคุณค่าสหกรณ์ 
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ผลการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2551 
 

(9) มีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามกระบวนการคุณภาพที่เป็นระบบ
อย่างชัดเจน โดยมีการใช้กลไก การมอบหมายงาน และติดตามงานผ่านระบบ Mind map และโครงการ 
SMART มาเป็นกระบวนการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบุคลากร 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา 
(1) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดท าแผนงานยังมีความเข้าใจในการก าหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ชัดเจน 
(2) มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในประเด็นย่อย แต่ยังไม่มีการ

ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวม 
(3) การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติภายใต้สถาบันฯ ยังมีจ านวนน้อย  
(4) บุคลากรประจ ายังไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อน าเสนอ

ในเวทีต่าง ๆ  
(5) งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศของบุคลากร

ประจ ายังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
(6) การรายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีประเมินเชิงคุณภาพยังไม่สะท้อนผล

การด าเนินงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน 
 

3. ข้อเสนอแนะ  

(1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความเข้าในในการจัดท าแผนงาน การ
ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น 

(2) ควรมีการจัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวมของ
สถาบันฯจากชุมชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(3) ควรส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรประจ าสร้าง/มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ และน าเสนอในระดับชาติ  

(4) ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และให้โอกาสในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองแก่บุคลากร 

(5) ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของ
หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 

(6) ควรรายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีประเมินเชิงคุณภาพในแต่ละระดับ 
เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในรอบปี 2552 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม  
จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

สถำนที ่

1 
1 ตุลาคม 

2551 
ประชุมคณะท างานวารสารฅนสหกรณ์ 6 

ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2 
2 ตุลาคม 

2551 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาต ิ(คพช.) 

50 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3 
2 ตุลาคม 

2551 

เป็นวิทยากรบรรยาย "ปรัชญา อุดมการณ์ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ : การ
วิเคราะห์และการประยุกต์ใช ้"  

90 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด  

4 
3 ตุลาคม 

2551 
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ สว.สก. ครั้งที่ 4  8 

ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

5 
6 ตุลาคม 

2551 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า  

9 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6 
7 ตุลาคม 

2551 

เข้าร่วมประชุมจัดนิทรรศการ เพื่อไทย พ้น
ภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่งพา และสวนอมัพร
เกษตรแฟร ์

15  
ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 
ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

7 
8-9 ตุลาคม 

2551 

ประชุมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าชุด
โครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 

62 
ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคารเคยู 
โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

8 
15 ตุลาคม 

2551 
ประชุมคณะท างานวารสารคนสหกรณ์  7 

ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

9 
20 ตุลาคม 

2550 
ประชุมคณะท างานวารสารคนสหกรณ์ 5 

ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

10 
22-27 

ตุลาคม 2551 

ผอ.ไปดูงาน World Expo co-operative 
Trade Fair and Exhibition ประเทศ
โปรตุเกส 

300 National's park โปรตุเกส 

11 
28 ตุลาคม 

2551 
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ ากัด 

20 
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด 

12 
31 ตุลาคม 

2551 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า  

5 
ห้อง 204 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ล ำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม  
จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

สถำนที ่

13 
31 ตุลาคม 

2551 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
ครั้งที่ 8/2551 

11 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

14 
4

พฤศจิกายน 
2251 

ประชุมคณะท างานวารสารคนสหกรณ์ 6 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

15 
6 

พฤศจิกายน 
2551 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า คุณมาโนช 

5 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

16 
7 

พฤศจิกายน 
2551 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคม
เชิงคุณค่า 

7 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

17 
7 

พฤศจิกายน 
2551 

เข้าร่วมประชุมจัดนิทรรศการ เพื่อไทย พ้น
ภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่งพา และสวนอัมพร
เกษตรแฟร ์

15 ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณ 

18 
11 

พฤศจิกายน 
2551 

เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิใน
การศึกษาแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน  

25 อาคารศรีอยุธยา ชั้น 14 

19 
12 

พฤศจิกายน 
2551 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา 

16 
ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ์
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

20 
14 

พฤศจิกายน 
2551 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

60 
ห้อง 601 อาคารวิจัยละพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

21 
14 

พฤศจิกายน 
2551 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย  

10 ห้อง 2001 อาคารซีพีทาวเวอร ์

22 
20 

พฤศจิกายน 
2551 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
จังหวัดพิษณุโลก 

36 
ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านหมู ่4 ต.วัง
นกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

23 
23 

พฤศจิกายน 
2551 

ประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

18 
ห้องประชุมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 
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24 
24 

พฤศจิกายน 
2551 

ประชุมคณะท างานวารสารคนสหกรณ์ 3 
ห้อง 204 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

25 
25 

พฤศจิกายน 
2551 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

4 
ห้อง 204 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

26 
26 

พฤศจิกายน 
2551 

เข้าร่วมประชุมการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
(ABC) 

300 
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา
การ์เด็น 

27 
1 ธันวาคม 

2551 
เข้าร่วมพีธีถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี
ของแผ่นดิน 

300 
ห้องสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

28 
4 ธันวาคม 

2551 

ประชุมเตรียมงานจัดนิทรรศการ เพื่อไทย 
พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง(ภา)และสวนอัมพร
เกษตรแฟร ์

10 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

29 
4 ธันวาคม 

2551 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

4 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

30 
6 ธันวาคม 

2551 
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริการ
สมาชิกสู่ความเป็นเลิศ 

60 
ห้องประชุม 1 Technology 
Engineering องค์การเภสัช 

31 
8 ธันวาคม 

2551 
ประชุมข้าวคณุธรรม 6 

ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

32 
9-14 

ธันวาคม 
2551 

จัดนิทรรศการ เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ 
เพื่อนพึ่ง(ภา)และสวนอัมพรเกษตรแฟร ์

286 วังสวนกุหราบ เขตดุสิต 

33 
9 ธันวาคม 

2551 
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

10 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

34 
11 ธันวาคม 

2551 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

6 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

38 
16 ธันวาคม 

2551 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

8 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

35 
18 ธันวาคม 

2551 
ประชุมร่วมกับสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร 
จ ากัด 

4 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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36 
19 ธันวาคม 

2551 
จัดนิทรรศการ (ข้าวคุณธรรม ) มูลนิธิข้าว
ไทย 

300 
ห้องโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 
ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

37 
22 ธันวาคม 

2551 
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ  
ครั้งที่ 5/2551 

16 
ห้อง 606 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

38 
23 ธันวาคม 

2551 
ประชุมภาคีเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย ครั้งที่ 5 

30 
ห้อง 606 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

39 
25 ธันวาคม 

2551 
ประชุมคณะท างานวารสารฅนสหกรณ์ 5 

ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

40 
26 ธันวาคม 

2551 
เป็นวิทยากรบรรยายชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร จ.ระยอง 

40 
ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้าน
ค่าย จ ากัด 

41 
29 ธันวาคม 

2551 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาการสหกรณ์  

16 

ห้องประชุมส านักพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการสหกรณ์ ชั้น1 
อาคารส านักพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์  

42 
6 มกราคม 

2552 

เข้าร่วมประชุมการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
(ABC)ในหัวข้อ "การพัฒนาจังหวัดยโสธร
บนฐานความรู"้ 

120 
โรงแรม เจ.พี. เอมเมอรัล อ.เมือง 
จ.ยโสธร 

43 
7 มกราคม 

2552 
ประชุมคณะท างานวารสารฅนสหกรณ์  
ครั้ง ที่ 1 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

44 
12 มกราคม 

2552 

เข้าร่วมประชุมการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
(ABC)ในหัวข้อ "การพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานีบนฐานความรู"้ 

140 โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธาน ี

45 
13 มกราคม 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

6 
ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

46 
14 มกราคม 

2552 
ประชุมคณะท างานวารสารฅนสหกรณ์  
ครั้ง ที่ 2 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

47 
16 มกราคม 

2552 
เข้าร่วมประชุมใหญ่เครือข่ายคุณค่าจังหวัด
พิษณุโลก 

50 
ห้องประชุมวรญา โรงแรมไพลิน 
จังหวัดพิษณุโลก 
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48 
20 มกราคม 

2552 
ประชุมคณะท างานสารสนเทศสหกรณ์  
ครั้งที่ 3 

5 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

49 
21 มกราคม 

2552 
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ครั้งที่ 6/2552 

4 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

50 
22 มกราคม 

2552 

ประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด (ชสอ.)กับสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ในการจัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงบูรณา
การ 

6 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

51 
30 มกราคม-
9 กุมภาพันธ์ 

2551 

ร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์2552 เน่ืองใน
งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2552  

373 
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

52 
2-10 

กุมภาพันธ์ 
2552 

ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ
กับภาควิชาสหกรณ์ 

14 ประเทศอังกฤษ 

53 
2 กุมภาพันธ์ 

2552 

ประชุมความร่วมมืองานวิจัยระหว่าง
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจาย
สินค้าและข้าวคุณธรรม 

5 
บู๊ตจ าหนา่ยข้าวคุณธรรมข้าว งาน
เกษตรแฟร์ 2552 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

54 
11 

กุมภาพันธ์ 
2552 

เข้าร่วมประชุมข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จ ากัดในการจัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงบูรณา
การ 

12 
ห้องประชุม 301 ส านักงานชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 

55 
12 

กุมภาพันธ์ 
2552 

ประชุมเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
กับฝ่ายพิจารณาสินค้า ซิ.พี.ออลล์ จ ากัด 

12 
ห้อง 401 อาคาร ซ.ีพี ทาวเวอร์ สี
ลม 

56 
13 

กุมภาพันธ์ 
2552 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
จังหวัดพิษณุโลก  

7 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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57 
16 

กุมภาพันธ์ 
2552 

ประชุมอนุกรรมมาธิการกรอบก าหนด
แนวทางพิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที ่คพช.และ กพส.และนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ครั้งที่ 3 

18 
ห้องประชุมกรรมมาธิการ 3401 
อาคารรัฐสภา 

58 
18 

กุมภาพันธ์ 
2552 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
ครั้งที่ 2/2552 

9 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

59 
19 

กุมภาพันธ์ 
2552 

เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรตินักสหกรณ์แห่งชาต ิ 10 ท าเนียบรัฐบาล 

60 
19 

กุมภาพันธ์ 
2552 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

8 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

61 
19 

กุมภาพันธ์ 
2552 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

10 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

62 
23 

กุมภาพันธ์ 
2552 

เข้าร่วมสัมมนาเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาต ิ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

600 โรงแรมเอมบาสเดอร์ซิตี ้จอมเทียน 

63 
24 

กุมภาพันธ์ 
2552 

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2552 

12 
ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

64 
26 

กุมภาพันธ์ 
2552 

ร่วมถวายพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาต ิ 
ปี 2552 

180 
ส านักงานสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  

65 
27 

กุมภาพันธ์ 
2552 

ประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้
ประสานงานกลางและนักวิจัยชดุ
โครงการวิจัยการพัฒนาการสหกรร์และ
การค้าที่เป็นธรรม 

33 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

66 
1 มีนาคม 

2552 
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย  

13 
ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร 
พิมาย จ ากัด 
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67 
3-4 มีนาคม 

2552 

เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
โครงการวิจัยโครงการเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา 

18 
ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรย่าน
ตาขาว จ ากัด จ.ตรัง 

68 
6 มีนาคม 

2552 
ประชุมเครือข่ายสตรีสหกรณ์ 9 

ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

69 
7 มีนาคม 

2552 
อบรมการบริหารจัดการสหกรณ์เชิงบูรณา
การ รุ่นที่ 1 

16 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

70 
10 มีนาคม 

2552 

ประชุมคณะท างานวารสารฅนสหกรณ์ 
ร่วมกับโรงพิมพ ์
 

6 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

71 
16 มีนาคม 

2552 

เข้าร่วมประชุมสัมนา บทบาทของ 
 ธ.ก.ส.ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า
การเกษตร 

40 โรงแรมสยามซิตี ้กรุงเทพ 

72 
20 มีนาคม 

2552 

รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการ
สัมมนา กฏหมายที่พึงประสงค ์กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

100 
ห้องประชุมส านักพัฒนาถ่ายทอด
เทคโนโลยี่สหกรณ์ ชั้น 3 กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

73 
25-26 
มีนาคม 
2552 

ประชุมน าเสนอร่างโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม 

42 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

74 
26 มีนาคม 

2552 
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

6 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

75 
27 มีนาคม 

2552 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
ครั้งที่ 3/2552 

11 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

76 
30 มีนาคม-5
เมษายน 
2552 

อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 5 

68 
ห้องพุทธชาด อาคาร เค.ยู.โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

77 
3 เมษายน 

2552 
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

200 
ห้องชัยพฤกษ ์อาคาร เค.ยู.โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

78 
8 เมษายน 

2552 

ประชุมคณะท างานวารสารฅนสหกรณ์  
ครั้ง ที่ 4 
 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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79 
21 เมษายน 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

5 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

80 
22 เมษายน 

2552 

ประชุมเพื่อหาแนวทางการวิจัยภายใต้
งบประมาณ ปี 2552 สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

17 
ห้องประชุม 1 ชั้น 14 ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ์

81 
23 เมษายน 

2552 
ประชุมคณะท างานวารสารฅนสหกรณ์  
ครั้ง ที่ 5 

4 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

82 
24 เมษายน 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

3 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

83 
24 เมษายน 

2552 
ประชุมวารสารฅนสหกรณ์ ร่วมกับโรง
พิมพ ์

4 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

84 
24 เมษายน 

2552 

ประชุมอบรมเตรียมการตรรจประกัน
คุณภาพ โดยคุณมุกดา เกตุแก้ว 
นักวิชาการศึกษาส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

11 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

85 
29-30 
เมษายน 
2552 

ร่วมติดตามดูงานโครงการชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ของ ธ.ก.ส.ใน จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย 

45 
จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย 

86 
1 พฤษภาคม 

2552 

ประชุมคณะท างานหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ช านาญการ  

6 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

87 
1 พฤษภาคม 

2552 
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 3/2552 

6 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

88 
6 พฤษภาคม 

2552 
ประชุมเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร  
ครั้งที่ 1 

6 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

89 
6 พฤษภาคม 

2552 
สัมภาษณ ์ดร.ชาติชาย พุกยาภรณ์  
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3 ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์   

90 
7 พฤษภาคม 

2552 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   
ครั้งที่ 5/2552  

11 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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91 
7 พฤษภาคม 

2552 

ประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

11 
ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

92 
1 พฤษภาคม 

2552 
ประชุมคณะท างานวารสารฅนสหกรณ์  
ครั้ง ที่ 6 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

93 
1 พฤษภาคม 

2552 
ประชุมปรับแผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

11 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

94 
2 พฤษภาคม 

2552 
ประชุมคณะท างานวารสารฅนสหกรณ์  
ครั้ง ที่ 7 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

95 
2 พฤษภาคม 

2552 

ประชุมคณะท างานพิจารณาศึกษาผลักดัน
ให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในคณะ
อนุกรรมมาธิการสหกรณ์และองค์กร
การเกษตร ครั้งที่1/2552 

20 

ณ ห้องประชุมอนุกรรมาธิการ
สหกรณ์ หมายเลข 302 ชั้น 3 
อาคารรัฐสภา 

96 
2 พฤษภาคม 

2552 
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 

6 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

97 
2 พฤษภาคม 

2552 

อบรมการบริหารจัดการสหกรณ์เชิงคุณค่า 
แก่ผู้น ากลุ่มสหกรณ์และบุคลากรสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด 

76 
ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้าน
ค่าย จ ากัด 

98 
2 พฤษภาคม 

2552 
ประชุมคณะท างานสารสนเทศสหกรณ์ 
ครั้งที่ 8 

 5 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

99 
27-28

พฤษภาคม 
2552 

สัมมนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ประจ าปี 2552 

10 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 

100 
2 พฤษภาคม 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟ
ชุมพร ครั้งที่ 2 

16 
ห้องประชุมสัมนาโรงแรมธนวิท อ.
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์

101 
29 

พฤษภาคม 
2552 

ประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และ ธ.ก.ส.
(คุณสกุล สิงหนาท) 

3 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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102 
1 มิถุนายน 

2552 

ประชุมโครงการวจิัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้าร่วมกับสันนิบาติสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 

7 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

103 
4 มิถุนายน 

2552 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้าร่วมกับร้านค้าสหกรณ์
กรุงเทพ จ ากัด 

7 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

104 
4 มิถุนายน 

2552 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออม
ทรัพย์ทีทีแอนด์ท ีจ ากัด 

  
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ทีที
แอนด์ท ีจ ากัด 

105 
7 มิถุนายน 

2552 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ครั้งที ่5/2552 

11 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

106 
8 มิถุนายน 

2552 

เข้าร่วมประชุม Conference on 
Evidence-based Anti-Corruption Policy 
Organised  

150  โรงแรมสยามซิตี้โฮเตล 

107 
9 มิถุนายน 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา ครั้งที่ 5 

5 
ห้อง 204 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

108 
10 มิถุนายน 

2552 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจ
สหกรณ์เชิงคุณค่า โรสการ์เด้น สวนสาม
พราน 

 5 โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน 

109 
10 มิถุนายน 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยสหกรณ์นิคมเชิง
คุณค่า 

4 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

110 
11 มิถุนายน 

2552 
ผอ.สถาบันฯให้สัมภาษณ์วิทย มก. 2 

ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

111 
11 มิถุนายน 

2552 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา ครั้งที่ 6 ร่วมกับประธานชุมนุม
สหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

4 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

112 
13 มิถุนายน 

2552 

สถาบันฯจัดนิทรรศการรับสมัครสมาชิก
วารสารในงานประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

1,200 ฮอลล์ 9 อิมแพ็คเมืองทองธาน ี

113 
15 มิถุนายน 

2552 
ตรวจประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ประจ าป ี2552 

17 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



          
 

 
 

61 
ANNUAL REPORT 2009 

Co-operative 
Academic  

Institute 
 ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในรอบปี 2552 
 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม  
จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

สถำนที ่

114 
16 มิถุนายน 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยสหกรณ์ต้นแบบเชิง
คุณค่า สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด 

6 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

115 
17 มิถุนายน 

2552 

ประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และ Association of 
Asian Confederation of Credit Union 
(ACCU)  

9 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

116 
17 มิถุนายน 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่าผลไม ้ 5 

ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

117 
18 มิถุนายน 

2552 

เข้าร่วมประชุมน าเสนอโครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและองค์กร
การเงินชุมชน สกว. 

15  
ห้องประชุม 1 ชั้น 14 ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ์

118 
19 มิถุนายน 

2552 
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 5 

8 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

119 
19 มิถุนายน 

2552 
ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
สถาบันฯ 

8 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

120 
22 มิถุนายน 

2552 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจ
สหกรณ์เชิงคุณค่า โรสการ์เด้น สวนสาม
พราน 

4 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

121 
22 มิถุนายน 

2552 
ประชุมความร่วงมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันฯกับ ธ.ก.ส. ในการจัดอบรม 

6 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

122 
22 มิถุนายน 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

3 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

123 
23 มิถุนายน 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

5 
ห้อง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

124 
23 มิถุนายน 

2552 

เข้าร่วมประชุมคณะท างานพิจารณาศึกษา
และผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาต ิ
ในคณะอนุกรรมาธิการการสหกรณ์และ
องค์กรการเกษตร ครั้งที่ 2/2552  

6  
ห้องประชุมไม้สัก อาคารสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย  

125 
24 มิถุนายน 

2552 
ประชุมคณะท างานสารสนเทศสหกรณ์ 
ครั้งที่ 8 

6 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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126 
25 มิถุนายน 

2552 

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (โครงการสหกรณ์
การเกษตรต้นแบบ สกก.บ้านค่าย จ ากัด 
โรสการ์เด้นและสารสนเทศสหกรณ์) 

25  
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

127 
26 มิถุนายน 

2552 

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของ
สหกรณ์ ครั้งที่ 3/2552   

 14 
ณ  ห้องประชุมกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ชั้น 6  

128 
26 มิถุนายน 

2552 
เข้าแสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

2 ห้องรับรอง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

129 
30 มิถุนายน 

2552 

ประชุมร่วมกับ คุณจรูญ ช านาญไพร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัตกิาร 
บริษัท ตลาดกลางสี่มุมเมือง จ ากัด  

3 
ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

130 
30 มิถุนายน 

2552 
ประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากร
สถาบันวิชาการด่นสหกรณ์ 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

131 
1 กรกฎาคม 

2552 
ประชุมคณะท างานสารสนเทศสหกรณ์ 
ครั้งที่ 9 

6 
ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

132 
1 กรกฎาคม 

2552 

ประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ท างานจาก บ.เอกชน(ธ.ไทย
พาณิชย์)แก่บุคลากรสถาบันฯ 

9 
ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

133 
2-4

กรกฎาคม 
2552 

เข้าร่วมงานวันสหกรณ์สากล  120 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

134 
9 กรกฎาคม 

2552 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
ครั้งที่ 6/2552 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

135 
10 

กรกฎาคม 
2552 

อาคันตุกะจากหน่วยงานสหกรณ์ประเทศ
มาเลเซียเยี่ยมชมสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

4 
ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

136 
13-14 

กรกฎาคม 
2552 

ประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้
ประสานงานกลางและหัวหน้าทีมวิจัย 

27 
ห้องเจด โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์
ไซด์ 
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137 
15 

กรกฎาคม 
2552 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

13 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

138 
16 

กรกฎาคม 
2552 

ประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และบริษัท อดัมส์ เอ็น
เตอร์เพรเซส จ ากัด 

5 
ห้อง 212 ชั้น 2อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

139 
16 

กรกฎาคม 
2552 

ประชุมคณะท างานสารสนเทศสหกรณ์ 
ครั้งที่ 10 

6 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

140 
17 

กรกฎาคม 
2552 

ประชุมคณะกรรมการสรรหารสหกรณ์และ
นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 6 

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

141 
20 

กรกฎาคม 
2552 

ประชุมร่วมกับ ธ.ก.ส. ความร่วมมือการจัด
อบรมเชื่อมโยงธุรกิจ ธ.ก.ส.กับ สกต. เพื่อ
การอบรมสัมมนาโครงการ สกต.ขับเคล่ือน
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส 

4 
ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

142 
21 

กรกฎาคม 
2552 

เข้าร่วมการประชุมคณะท างานพิจารณา
ศึกษาและผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระ
แห่งชาติในคณะอนุกรรมาธิการสหกรณ์กร
และองค์กรการเกษตรกร ครั้งที่ 2/2552 

11 
ห้องประชุมไม้สัก อาคารสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย  

143 
22 

กรกฎาคม 
2552 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ิครั้งที่ 3 

 25 
ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

144 
22 

กรกฎาคม 
2552 

ประชุมคณะท างานสารสนเทศสหกรณ์ 
ครั้งที่ 11 

11 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

145 
26-27 

กรกฎาคม 
2552 

เป็นวิทยากร การอบรมสัมมนาโครงการ 
สกต.ขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.  
รุ่นที่ 1 

150  
ห้องเมจิค โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น 
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146 
28-29 

กรกฎาคม 
2552 

ร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาสหกรณ์ พานิสิตไปดูงานสหกรณ์
ในจังหวัดระยองและจันทบุรี 

20 
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ 
จ ากัด 

147 
30-31 

กรกฎาคม 
2552 

เป็นวิทยากร การอบรมสัมมนาโครงการ  
สกต.ขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ .ก.ส.  
รุ่นที่ 2 

150 โรงแรมมารวยการ์เด้น 

148 
3 สิงหาคม 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

3 
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

149 
4 สิงหาคม 

2552 
เข้าร่วมประชุมโครงการหลวง  15 จ.เชียงใหม ่

150 
5 สิงหาคม 

2552 
ประชุมคณะท างานสารสนเทศสหกรณ์ 
ครั้งที่ 12 

6 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

151 
6 สิงหาคม 

2552 

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันฯกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนค
ลองจั่น จ ากัด 

4 
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

152 
7 สิงหาคม 

2552 

ประชุมการอบรมสัมมนาโครงการ สกต.
ขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ 
 ธ.ก.ส.   

4 
ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

153 
13 สิงหาคม 

2552 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้าร่วมกับกระเจี๊ยบไพรทิพย์
และโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ 
โรสการ์เด้น สวนสามพราน 

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

154 
14 สิงหาคม 

2552 
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 6 

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

155 
18 สิงหาคม 

2552 

เข้าร่วมประชุมคณะท างานพิจารณาศึกษา
และผลักดันสหกรณ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ
ในคณะอนุกรรมาธิการการสหกรณ์และ
องค์กรเกษตรกร  

15 
ห้องประชุมอาคารสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย  

156 
19 สิงหาคม 

2552 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ครั้งที ่7/2552 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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157 
19-20 
สิงหาคม 

2552 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการในเวที
ประชุมGo...Organic 2009” The 
Approach of Organic Agriculture: New 
Market, Food Security and a Clean 
Environment 

100 
โรงแรมพูลแมน บางกอกคิง พาว
เวอร์ 

158 
21 สิงหาคม 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

159 
21 สิงหาคม 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟ
ชุมพร 

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

160 
24 สิงหาคม 

2552 
สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
สารสนเทศสหกรณ์ ต าแหน่ง webmaster 

10 
ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

161 
26-30 
สิงหาคม 

2552 

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand 
Research Expo 2009 (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต:ิ วช.) 

-  
ศูนย์ประชุมบางกอกคอนแวนชั่น
เซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวอลด์ ราช
ประสงค์  

162 
31 สิงหาคม 

2552 

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์
อินทรีย์ในแปลงเกษตรกรข้าวอินทรีย(์ข้าว
คุณธรรมและบริษัท อดัม เอ็นเตอร์ไพร
เซส จ ากัด) 

5 
ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

163 
2 กันยายน 

2552 
ประชุมคณะท างานสารสนเทศสหกรณ์ 
ครั้งที่ 13 

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

164 
3 กันยายน 

2552 
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 9/2552 

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

165 
4 กันยายน 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ 
โรสการ์เด็น สวนสามพราน 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

166 
8 กันยายน 

2552 
เข้าร่วมการประชุมโครงการหลวง  10  จ.เชียงใหม ่

167 
8 กันยายน 

2552 

ประชุมเตรียมงานเวทีเสวนา สู่...เส้นทาง
สหกรณ์ที่มีคุณค่า และประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มคุณค่าแห่งป ี

9 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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168 
9 กันยายน 

2552 

ประชุมเตรียมงานเวทีเสวนา สู่...เส้นทาง
สหกรณ์ที่มีคุณค่า และประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มคุณค่าแห่งปี 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

169 
15 กันยายน 

2552 

เวทีเสวนา สู่...เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
และประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มคุณค่าแห่งปี 

485 
ห้องสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

170 
16 กันยายน 

2552 

ประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร : จัดท า
แผนกลยุทธ์ธุรกิจสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ
ชุมพร จ ากัด  

28 
ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

171 
21 กันยายน 

2552 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
ครั้งที่ 8/2552 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

172 
23 กันยายน 

2552 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 

 15 ห้อง 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

173 
24 กันยายน 

2552 

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและแนะน าการ
จัดท าแผนธุรกิจของ สกต.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

25  สกต.จังหวัดพระนครศรอยุธยา 

174 
25 กันยายน 

2552 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคม
เชิงคุณค่า 

5 
ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

175 
29 กันยายน 

2552 

ประชุมหารือโครงการอบมหลักสูตร การ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงคุณค่า 
ร่วมกับตัวแทนฝ่ายบริหารชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.)  

7 
ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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เอกสารและส่ิงพิมพ์เผยแพร่ในรอบปี 2552 
ในรอบ 2552 สถาบันฯได้มีการด าเนินการจัดท าเอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ภายใต้

ภารกิจ 4 ด้าน จ านวนทั้งสิ้น  27 รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  
1. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  
ธันวาคม 2551-กุมภาพันธ์ 2552 

2. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3  
มีนาคม – พฤษภาคม 2552 

  

  
3. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4  

มิถุนายน – สิงหาคม 2552 
4. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5  

กันยายน – พฤศจิกายน 2552 
  

  
5. สรุปโครงการเวทีเรียนรู ้

“สู่เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า” ปี 2552 

6. รายงานวิจัยโครงการหลวง : 
กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน สินค้า พืช ผัก ผลไม ้

และกาแฟของโครงการหลวง 
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7. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ชุดโครงการการขับเคล่ือน 

การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  “โครงการเครือข่าย

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” 
  

  
9. รายงาน “โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น” 

ระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2551 
10. รายงาน “โครงการศึกษาดูงาน 

“งานแสดงสินค้านานาชาติของสหกรณ์ 
(ICA Expo World Cooperatives Exhibition) 

ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2551 
  

  
11. รายงานประจ าปี 2551 12. รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2552 

(1มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552 ) 
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เอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในรอบปี 2552 
 

  
13. เอกสารประกอบการสัมมนา 

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 5 

14. Diary 2009 

  

  
15. ท าเนียบ 

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 5 

16. โบว์ชัวร ์
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

  

  
17. โบว์ชัวร ์

การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า  
ประจ าปี 2552 

18. โบว์ชัวร์ข้าวคุณธรรม 
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19. โบว์ชัวร์เครือข่ายคุณค่า ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า 20. โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์วารสาร “ฅนสหกรณ์” 

  

  
21. กระเป๋าสถาบันส าหรับใช้ในเวทีเรียนรู้  

“สู่...เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า” : 15 ก.ย. 52 
22. โล่ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า 

คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน ์
  

  
23. โล่ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า  

คุณจิต เพ็ชรกาล 
24. โล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่า  
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด 
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25. วีดีทัศน์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปีที่ 3/2552 26. ซีดีข้อมูล 
ท าเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 5” 
  

 

27. วีดีทัศน ์
วิถีแห่งความพอเพียง ตอน...ข้าวคุณธรรม 

 



          
 

 
 

72 
ANNUAL REPORT 2009 

Co-operative 
Academic  

Institute 
 

 

แผนงานของสถาบันฯประจ าปี 2553  
สถาบันฯจัดท าแผนงานประจ าปี 2553 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และก าหนดกรอบการท างานในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดส าหรับหน่วยงานเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี ้
ภารกิจที่ 1 : แผนงานวิจัย ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา (ต.ค.52-ก.ย. 53) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ผู้
ก ากับ 

ผู้
ปฏิบัติ 

1.1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม 

รายงานวิจัย/การ
น าเสนอ/ตัวแบบ 

            2,369,800   

1.2 โครงการการพัฒนาตัวแบบ
สหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณีสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด 

รายงานวิจัย/การ
น าเสนอ/ตัวแบบ 

            100,000   

1.3 โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
สหกรณส์วนสามพราน 

รายงานวิจัย/การ
น าเสนอ/ตัวแบบ 

            154,000   

1.4 โครงการวิจยัเครือข่ายคุณค่าผลไม้ รายงานวิจัย/การ
น าเสนอ/ตัวแบบ 

            400,000   

1.5 โครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์
นิคมเชิงคุณค่า 

รายงานวิจัย/การ
น าเสนอ/ตัวแบบ 

            450,000   

1.6 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

รายงานวิจัย/การ
น าเสนอ/ตัวแบบ 

            500,000   

1.7 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
พลังงานทดแทน 

รายงานวิจัย/การ
น าเสนอ/ตัวแบบ 

            500,000   

ภารกิจที่ 2 : แผนงานการบริการ
วิชาการ 

จ านวนผู้เข้า
อบรม/เอกสาร
วิชาการ/เพื่อการ
เผยแพร่/แบบ

คิดเห็น 

               

2.1 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ                 
2.2 หลักสูตรผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า                 
2.3 หลักสูตรการเรียนรู้ด้านสหกรณ์                 
2.4 หลักสูตร Mini MBA ร่วมกับ ACCU                 
2.5 หลักสูตรการพัฒนาผู้น า

ร่วมกับขสค. 
                

2.6 หลักสูตรการบริหารจัดการสอ.
เชิงคุณค่า 

                

2.7 โครงการจัดนิทรรศการ มก.                 
2.8 โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับ

คณะเศรษฐศาสตร์ 
                

2.9 โครงการนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศ                 
2.10 โครงการประกาศเกียรติคุณนัก

สหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
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ภารกิจที่ 3 : แผนงานการเช่ือมโยง 
เครือข่าย-ศูนย์
สารสนเทศ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.52-ก.ย. 53) งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ผู้

ก ากับ 
ผู้

ปฏิบัติ 

3.1 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
: การพัฒนาเว็บไซต์ 

จ านวนผู้สืบค้น/
จ านวนบทความ/
ข่าวกิจกรรม/ชุด
ความรู้ที่น า
เผยแพร่ 

            990,000   

3.2 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
: วารสารฅนสหกรณ์ 

จ านวน 4 ฉบับ x 
1,000 เล่ม/

จ านวนสมาชิก
เพิ่มขึ้นปีละ 20% 

               

3.3 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
: ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

จ/นผู้สืบค้น                

3.4 การเชื่อมโยงเครือข่าย              งบประมาณ
ชุดโครงการ 

วิจัย 

  

(1) เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ จ/นผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีส่วนร่วมใน

ภารกิจของสว.สก. 

               

(2) เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า จ/นนักวิจัยที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ

ของสว.สก. 

               

(3) เครือข่ายสตรีสหกรณ์ จ/นสตรีสหกรณ์ที่
มีส่วนร่วมใน

ภารกิจของสว.สก. 

               

(4) เครือข่ายฅนสหกรณ์ จ/นสมาขิกวารสาร 
ฅน สหกรณ์ 

               

(5) เครือข่ายผู้น าสหกรณ์ที่มี
คุณค่า 

จ/นผู้น าที่มีส่วน
ร่วมในภารกิจ
ของสว.สก. 

               

(6) เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการฯ จ/นผู้ตรวจสอบฯ
ที่มีส่วนร่วมใน

ภารกิจของสว.สก. 

               

(7) เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร 

จ/นผู้จัดการสกก.
ที่มีส่วนร่วมใน

ภารกิจของสว.สก. 

               

(8) เครือข่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จ/นก านัก-
ผู้ใหญ่บ้านที่มี

ส่วนร่วมในภารกิจ
ของสว.สก. 
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ภารกิจที่ 4 : แผนงานพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.52-ก.ย. 53) งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ผู้

ก ากับ 
ผู้

ปฏิบัติ 

4.1 โครงการสัมมนา จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีสัมมนาที่

เข้าร่วม/
งบประมาณ 

            25,000   

4.2 โครงการฝึกอบรม จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นโครงการทีจัด

ฝึกบอรม/
งบประมาณ 

            20,000   

4.3 โครงการน าเสนอบทความ
วิชาการ 

จ/นคนเข้าร่วม/  
จ/นเครั้งที่น าเสนอ/

งบประมาณ 

            400,000   

4.4 โครงการร่วมเรียนรู้เวทีวิจัย จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทเีรียนรู้ที่

เข้าร่วม/
งบประมาณ 

            20,000   

4.5 โครงการบ่มเพาะนักวิจัย จ/นบุคลากรที่เป็น
นักวิจัย/

งบประมาณวิจัย
ต่อราย 

            10,000   
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ภาคผนวก 
ประมวลขาวกิจกรรมสถาบันฯที่เผยแพรในสื่อตาง ๆ 
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ประมวลข่าวกิจกรรมสถาบันฯที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ 
ในรอบปี 2552 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมที่

เผยแพร่ในรูปของสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
  

  
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมมือกับบ.ไปรษณีย์ไทย  

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 194  
วันที่ 11-17 ตุลาคม 2551 

สหกรณ์สู่การแก้วิกฤต 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ดอกสะแบง 

ปีที่ 9  วันที่ 24 ธันวาคม 2551 

  
“ข้าวเกิดบุญ” ขาวดอกมะลิ105 ช่วยชาวนาจน ๆ ผ่าน

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ไชยรัตน์  ส้มฉุน 

วันที่ 30 มกราคม 2552 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ปีที่ 8 ฉบับที่ 2740  

วันที่ 21 เมษายน 2552 
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ประมวลข่าวกิจกรรมสถาบันฯท่ีเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ 
 

 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 

ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ดอกสะแบง  

วันที่  10 กันยายน 2552 

 
 
 

 
 



 


