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ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถูกกําหนดไว้เป็น ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาสหกรณ์
พ.ศ. 2546-2549 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ: คพช. และ
คณะรัฐมนตรี คพช.ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดตั้งและดําเนินงานสถาบัน
วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ โดยมุ่ ง หวั ง ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะทําหน้าที่ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นแก่ขบวนการ
สหกรณ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่
15 กันยายน 2547 ในช่วงเวลาปี 2547-2551 สถาบันฯมีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าระดับคณะ
มีการบริหารงานเป็นไปภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548
และฉบับปรับปรุงปี 2550 ต่อมาในปี 2552 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นหน่วยงานอิสระ
จากราชการภายใต้การดูแลของคณะเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันสถาบันฯมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ จํานวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นประธาน มีคณาจารย์และ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น กรรมการ และผู้ อํ า นวยการเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน คื อ
ผู้อํานวยการสถาบันฯ ทําหน้าที่บริหารจัดการเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ ภายใต้
ร ะ เ บี ย บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า บั น ฯ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
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ปณิธาน :

มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า
เพื่อการพัฒนาสหกรณ์

วิสัยทัศน์ :

มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด
และสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ในการพัฒนาสหกรณ์ และสังคมไทยให้ยั่งยืน

พันธกิจ :
1.
2.
3.
4.
5.

การวางระบบและดําเนินการวิจัยภายใต้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้สู่ขบวนการสหกรณ์
การวางระบบและดํ า เนิ น การให้ ก ารศึ ก ษาอบรมและการให้
คําปรึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการให้บริการแก่คนที่
เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์และผู้ที่สนใจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนพัฒนาขบวนการสหกรณ์
การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการภายใต้แผนความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
การประสานงานให้ มี “เครื อ ข่ า ยคลั ง สมอง” เพื่ อ บริ ก ารทาง
วิชาการแก่ขบวนการและผู้สนใจ
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แ

3

ผนที่กลยุทธ์

ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรเพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กําหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงนําแผนที่กลยุทธ์มาใช้เพื่อสื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของ
กระบวนการทํางานที่ชี้ให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้าน
ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมุมมองด้านคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการดําเนินงานของสว.สก. ดังรูป
ด้านล่าง
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โครงสร้างการบริหารงานและบุคลากร
โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประกอบด้วยคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ จํานวน 10 คน ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย โดยมีผู้อํานวยการทําหน้าที่บริหารจัดการตาม
ระเบียบของสว.สก. และมีทีมที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้
คําปรึกษาและนําการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อความสําเร็จตามปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสว.สก.
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โครงสรางการบริหารงานและบุคลากร
x คณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
กรรมการ

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
กรรมการ

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
กรรมการ

รศ.สมพร อิศวิลานนท์
กรรมการ

คุณลดาวัลย์ คําภา
กรรมการ

คุณกฤษฎา อุทยานิน
กรรมการ

คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กรรมการ

คุณไพโรจน์ สุจินดา
กรรมการ

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
กรรมการและเลขานุ ก าร
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โครงสรางการบริหารงานและบุคลากร
x ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ฯพณฯองคมนตรี อําพล เสนาณรงค์

ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย์

คุณมนตรี คงตระกูลเทียน

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

คุณสุนัย เศรษฐบุญสร้าง

x ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ

คุณพิชิตชัย ผ่องอุดม

รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ

ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง

คุณฉัตรชัย จรูญพงศ์

คุณปองพล เตชะวิจิตรา
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โครงสรางการบริหารงานและบุคลากร
x ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านการวิจัย

ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน

อ.เชิญ บํารุงวงศ์

อ.ไพโรจน์ สุจินดา

นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร

ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

ดร.กฤษฎา อุทยานิน

รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์

อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
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โครงสรางการบริหารงานและบุคลากร
x ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

อ.เชิญ บํารุงวงศ์

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง

คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง

อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์

อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร

คุณจุฑามาศ ลิปิการถกล

คุณสุจิตรา พันธุมะบํารุง

คุณบุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ
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โครงสรางการบริหารงานและบุคลากร
x ผู้บริหารและบุคลากร

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้ อํา นวยการ

ผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล
รองผู้ อํา นวยการฝ่ า ยวิ ช าการ

นางสาวณัฐพร ชโลธร
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป

นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
รองผู้ อํา นวยการฝ่ า ยบริ ห าร

นางสาวธราภรณ์ ศรีงาม
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป

นางสาวณัฐชวัล บุญเสริม
เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ส ารสนเทศ

นางสาวพรติมา คงศรี
นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี

นางสาวผุสดี กลิ่นเกษร
เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ส ารสนเทศ

นางสาวธนภรณ์ ผ่องประทุม
เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ส ารสนเทศ

นายธนวัฒน์ ธนะปลื้ม
นั ก วิ จั ย ประจํา โครงการ

นายสุพจน์ สุขสมงาม
เจ้ า หน้ า ที่ วิ จั ย

นายสนธยา สีแดง
เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ส ารสนเทศ
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ที่ตั้งและสํานักงาน
สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ มี ส ถานที่
ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 มีพื้นที่ใช้
สอยรวมกันทั้งสิ้น 126.06 ตารางเมตร ประกอบด้วย
ห้องผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ (204) สํานักงาน
สถาบันฯ (205) และศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ (214)

สํานักงาน

ห้องผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์

10
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การเงินประจําปีงบประมาณ 2553
• รายรับ
ในรอบปีงบประมาณ 2553 สถาบัน
วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ มี ร ายรั บ ทั้ ง สิ้ น 9,384,974
บาท แยกเป็นรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดิ น
สําหรับค่าจ้างบุคลากร จํานวน 343,516 บาท คิด
เป็นร้อย 4 และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สําหรับค่าจ้างบุคลากร
(พนั กงานเงิ นรายได้ สถาบั นฯ) จํ านวน 393,558
บาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 4 และรายรั บ จากชุ ด
โครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม-สัมมนา จํานวน
8,647,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 92 ดังรูปที่ 1

งบประมาณเงินแผ่นดิน,
343,516.00 , 4%

งบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ,
393,558.00 , 4%

งบประมาณเงินรายได้
ชุดโครงการวิจัย,
8,647,900.00 , 92%

รายรับรวม 9,384,974 บาท
รูปที่ 1 รายรับปีงบประมาณ 2553

• รายจ่าย
ในรอบปีงบประมาณ 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 9,384,974 บาท จําแนกตามหมวด
รายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จํานวน 737,074 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 ค่าพัฒนาวิชาการ จํานวน 549,844 บาท คิดเป็นร้อยละ
6 และงบดําเนินงานโครงการต่างๆ 8,098,056 คิดเป็นร้อยละ 86 ของค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 ดังรูปที่ 2

รายจายจําแนกตามหมวด
หมวดบุคลากร, 737,074.00, 8%

งบดําเนินงานต่าง ๆ (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, วัสดุ,
สาธารณูปโภค), 8,098,056, 86%

ค่าพัฒนาวิชาการ, 549,844.00, 6%

รายจ่ายรวม 9,384,974 บาท

รูปที่ 2 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2553
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รายงานฐานะการเงินประจําปีงบประมาณ 2553
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ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2554
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
สําหรับระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 53 - 30 กันยายน 2554

หน่วย

:

บาท

รายได้
รายได้ค่าพัฒนาวิชาการ
รวมรายได้

561,040.00
561,040.00

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานเงินรายได้
หมวดเงินสมทบทุนประกันสังคม
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าสอบบัญชีรับอนุญาต
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมรายจ่าย
รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่าย

408,612.00
20,436.00
4,000.00
5,000.00
13,600.00
74,200.00
525,848.00
35,192.00
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แผนการดําเนินงานในรอบปี 2553
สว.สก.จัดทําแผนการดําเนินงาน ในรอบปี 2553 ตามนโยบายของคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้กําหนดกรอบการทํางานในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดสําหรับ
หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีรายละเอียดจําแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การบริการ
วิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ภารกิจด้านการวิจัย
ภารกิจที่ 1 : แผนงานวิจัย
1.1 ชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม
1.2 โครงการการพัฒนาตัวแบบ
สหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณีสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
1.3 โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
สหกรณ์สวนสามพราน
1.4 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
1.5 โครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์
นิคมเชิงคุณค่า
1.6 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย
1.7 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
พลังงานทดแทน

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ

ระยะเวลา (ต.ค.52-ก.ย. 53)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ที่ตั้งไว้ (บาท) ผู้กาํ กับ ผู้ปฏิบัติ
2,369,800 ผอ. นักวิจัย

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ

100,000

ผอ.

นักวิจัย

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ

154,000

ผอ.

นักวิจัย

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ

400,000

ผอ.

นักวิจัย

450,000

ผอ.

นักวิจัย

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ

500,000

ผอ.

นักวิจัย

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ

500,000

ผอ.

นักวิจัย

รวม

4,473,800

2. ภารกิจด้านบริการวิชาการ
แผนงานด้านการให้บริการวิชาการ ในรอบปี 2553 ภายใต้โครงการความร่วมมือของภาคี
เครื อ ข่ า ย โดยใช้ ชุ ด ความรู้ ใ หม่ จ ากการวิ จั ย มาให้ บ ริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ให้ ส ามารถยกระดั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ในทิศทางของการนําคุณค่าสู่สมาชิก
และชุมชน มีโครงการที่ให้บริการวิชาการจํานวน 9 โครงการ
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แผนการดําเนินงานในรอบป 2553
ภารกิจที่ 2 : แผนงานการบริการ
วิชาการ
2.1 หลักสูตรผูต้ รวจสอบกิจการฯ
2.2 หลักสูตรผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า
2.3 หลักสูตรการเรียนรู้ด้านสหกรณ์
2.4 หลักสูตรการพัฒนาผู้นํา
ร่วมกับขสค.
2.5 หลักสูตรการบริหารจัดการสอ.เชิง
คุณค่า
2.6 โครงการจัดนิทรรศการ มก.
2.7 โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์
2.8 โครงการนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศ
2.9 โครงการประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีคุณค่า

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ระยะเวลา (ต.ค.52-ก.ย. 53)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

จํานวนผู้เข้าอบรม/
เอกสารวิชาการ/
เพื่อการเผยแพร่/
แบบคิดเห็น

รวม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)
414,000
-

ผู้กาํ กับ
ผอ.
ผอ.
ผอ.
ผอ.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ปฏิบัติ
จนท.
จนท.
จนท.
จนท.

-

ผอ.

จนท.

15,000
10,000

ผอ.
ผอ.

จนท.
จนท.

200,000

ผอ.
ผอ.

จนท.
จนท.

639,000

3. ภารกิจด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย
แผนงานการเชื่อมโยงเครือข่ายของสว.สก. มีเครือข่ายที่ดําเนินการภายใต้ชุดความรู้ “การ
เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” จํานวน 7 เครือข่าย
ภารกิจที่ 3 : แผนงานการเชื่อมโยง
เครือข่าย-ศูนย์
สารสนเทศ
3.1 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์:
การพัฒนาเว็บไซต์
3.2 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์:
วารสารฅนสหกรณ์
3.3 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
3.4 การเชื่อมโยงเครือข่าย
(1) เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) เครือข่ายนักวิจยั เชิงคุณค่า
(3) เครือข่ายสตรีสหกรณ์
(4) เครือข่ายฅนสหกรณ์
(5) เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า
(6) เครือข่ายผูต้ รวจสอบกิจการฯ
(7) เครือข่ายผู้จดั การสหกรณ์
การเกษตร

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
จํานวนผู้สืบค้น/
จํานวนบทความ/ข่าว
กิจกรรม/ชุดความรู้ที่
นําเผยแพร่
จํานวน 4 ฉบับ x 1,000
เล่ม/ จ/น สมาชิก
เพิ่มขึ้นปีละ 20%
จ/นผู้สืบค้น

ระยะเวลา (ต.ค.52-ก.ย. 53)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)
งบประมาณ
โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์
งบประมาณชุด
โครงการวิจัย

จ/นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ
ของสว.สก.
จ/นนักวิจัยที่มีส่วนร่วม
ในภารกิจของสว.สก.
จ/นสตรีสหกรณ์ที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ
ของสว.สก.
จ/นสมาขิกวารสาร
ฅนสหกรณ์
จ/นผู้นําที่มีส่วนร่วม
ในภารกิจของสว.สก.
จ/นผู้ตรวจสอบฯที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ
ของสว.สก.
จ/นผู้จัดการสกก.ที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ
ของสว.สก.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กาํ กับ

ผู้ปฏิบัติ

ผอ.

จนท.

ผอ.

จนท.

ผอ.
ผอ.

จนท.
นักจิ ัยจนท.
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แผนการดําเนินงานในรอบป 2553
4. ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กร
ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กร มีภารกิจที่ดําเนินการ ดังนี้
ภารกิจที่ 4 : แผนงานพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

4.1 โครงการสัมมนา

จ/นคนเข้าร่วม/

4.2 โครงการฝึกอบรม

จ/นคนเข้าร่วม/
จ/นโครงการทีจัด
ฝึกบอรม/
งบประมาณ
จ/นคนเข้าร่วม/
จ/นเครั้งที่นาํ เสนอ/
งบประมาณ
จ/นคนเข้าร่วม/
จ/นเวทีเรียนรู้ที่เข้า
ร่วม/งบประมาณ
จ/นบุคลากรที่เป็น
นักวิจัย/
งบประมาณวิจัยต่อ
ราย

4.3 โครงการนําเสนอบทความวิชาการ/
ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ
4.4 โครงการร่วมเรียนรู้เวทีวิจัย
4.5 โครงการบ่มเพาะนักวิจัย

รวม

ระยะเวลา (ต.ค.52-ก.ย. 53)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ที่ตั้งไว้ (บาท) ผู้กาํ กับ ผู้ปฏิบัติ
25,000 ผอ. บุคลากร
20,000

ผอ.

บุคลากร

400,000

ผอ.

บุคลากร

20,000

ผอ.

บุคลากร

10,000

ผอ.

บุคลากร

475,000
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ผลการดําเนินงานในรอบปี 2553
ผลการดําเนินงานของสว.สก. ในรอบปี 2553 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย
การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ภารกิจด้านการวิจัย
ภารกิ จ ด้ า นการวิ จั ย ของสว.สก. เป็ น ไปตามระบบการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์” โดยใน
ปี 2553 มี ชุ ด โครงการวิ จั ย “การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ละการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม” เป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนโครงการวิจัย ทั้งสิ้น 10 โครงการ มีผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัย ทั้งสิ้น 9,524 คน ได้แก่
ลําดับ
ที่
1
2
3

โครงการวิจัย
โครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ์
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า
: กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1 มิ.ย. 52-31
พ.ค. 53
15 ส.ค. 5214 ส.ค. 53
1 ก.ย. 52-31
ส.ค. 53

งบประมาณ
(บาท)
2,369,800

จ/นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
4,293 คน

รายงานวิจัย

990,000

1,586 คน

รายงานฉบับสมบูรณ์

100,000

1,729 คน

รายงานวิจัย/
ฐานข้อมูลการผลิต
ของสมาชิก/สวน
ต้นแบบยางพารา/
ผลไม้
รายงานวิจัย/ตัวแบบ
การบริหารจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์/สวน
ต้นแบบยางพารา
รายงานวิจัย/สวน
ต้นแบบกาแฟ/
ฐานข้อมูลการผลิต
ของสมาชิก
รายงานวิจัย/ศูนย์
เรียนรู้/แผนธุรกิจ
ตัวแบบสวนผลไม้
คุณภาพ
แผนการตลาด

4

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา

15 ม.ค. 5214 ม.ค. 53

970,200

369 คน

5

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

1 พ.ค. 5230 เม.ย. 53

743,600

331 คน

6

โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน

154,000

670 คน

7

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2

385,000

90 คน

8

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
โครงการเพือ่ พัฒนาตัวแบบ Farmer Shop

1 ก.ย. 52-31
ส.ค. 53
1 เม.ย. 5331 มี.ค. 54
15 พ.ค. 5314 พ.ค. 54
15 ส.ค. 5314 ส.ค. 54
1 มิ.ย. 53-31
พ.ค. 54

506,000

72 คน

2,981,000

365 คน

150,000

19 คน

9,349,600

9,524 คน

9
10

โครงการนําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้าน
การตลาดข้าวหอมมะลิ
รวม

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ
ข้อมูลการตลาดข้าว
หอมมะลิ
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ผลการดําเนินงานในรอบป 2553
2. ภารกิจด้านบริการวิชาการ
ผลการให้บริการวิชาการในรอบปี 2553 ภายใต้โครงการความร่วมมือของเครือข่าย มี
จํานวนผู้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งสิ้น 1,679 คน ได้แก่
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

6
7
8

9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อการส่งเสริมงาน
สหกรณ์

ระยะเวลา
ดําเนินการ
30 พ.ย.-4 ธ.ค.
52,31 พ.ค.-1
มิ.ย. 53

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ 9 ธ.ค. 52
เชิงคุณค่า
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลง
10-11 เม.ย.
ในเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
53
โครงการอบรมหลักสูตรผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ 16-21 พ.ย. 52,
อย่างชํานาญการ รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7
24-29 พ.ค. 53
เวทีเสวนาวิชาการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่า
15 ก.ย. 53
และการค้าที่เป็นธรรม และการประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี
2553”
การจัดนิทรรศการร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์
15 ม.ค. 53
และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ในงาน “วัน
ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Day)
นิทรรศการผลลัพธ์งานวิจัย: กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
29 ม.ค.- 6
สามพราน ในงานนิทรรศการ “บนเส้นทาง
ก.พ. 53
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553”
การร่วมนําผลลัพธ์งานวิจัย (ข้าวเกิดบุญ/ข้าว
29 ม.ค.- 6
คุณธรรม) เผยแพร่และจําหน่ายในงานเกษตร
ก.พ. 53
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
การจัดนิทรรศการผลลัพธ์งานวิจัยร่วมกับภาควิชา
สหกรณ์ในงานสัมมนา “100 ปี การสหกรณ์ไทย
อดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่ท้าทาย” ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวม

22 ก.พ. 53

งบประมาณ
(บาท)
465,000

จ/น
ผู้มีส่วนร่วม
128 คน

ผลผลิต

-

30 คน

-

25 คน

496,800

72 คน

183,812

441 คน

3,500

90 คน

- ผลลัพธ์งานวิจัย (ข้าว
เกิดบุญ/กาแฟชุมพร)

17,613

833 คน

4,300

-

9,204

60 คน

- ตัวแบบเครือข่ายที่มี
เอกชนเป็นแกนนํา/
ศูนย์เรียนรู้ศก.พ.
- จําหน่ายข้าวคุณธรรม
4,580 กก.
- จําหน่ายข้าวเกิดบุญ
1,943 กก.
- แผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 2 /
ผลลัพธ์งานวิจัย
(วารสาร/ข้าวเกิด
บุญ/ข้าวคุณธรรม/
กาแฟชุมพร)

1,180,229

1,679 คน

- คู่มือการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสว่ นร่วม
- คู่มืออบรมผู้นําสอ.เชิง
คุณค่า
- คู่มืออบรมผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงในสค.
- คู่มือ ผู้ตรวจสอบ
กิจการฯ
- เอกสารประกอบการ
เสวนา

3. ภารกิจด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย
ภารกิจด้านการเชื่อมโยงเครือข่ ายของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็ นไปภายใต้ชุ ด
ความรู้ “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” ประกอบด้วย 4 แผนงาน มีผลลัพธ์จากการดําเนินภารกิจทั้งสิ้น 7
เครือข่าย มีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้น 7,967 คน
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ผลการดําเนินงานในรอบป 2553
ลําดับ
ที่
1

2
3
4

ศูนย์สารสนเทศ-การเชื่อมโยงเครือข่าย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ

จ/น ภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม/
ผลผลิต

โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
: การพัฒนาเว็บไซต์

1 ต.ค. 52-30 ก.ย.
53

งบประมาณ
โครงการ
สารสนเทศฯ

โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
:วารสารฅนสหกรณ์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

1 ต.ค. 52-30 ก.ย.
53
1 ต.ค. 52-30 ก.ย.
53
1 ต.ค. 52-30 ก.ย.
53

- มีผู้สืบค้นจํานวน 6,330 ราย
- บทความปชส.บนเว็บไซต์ 74 บทความ
- กิจกรรมที่เผยแพร่ 86 กิจกรรม
- ชุดความรู้ที่นําเผยแพร่ 40 ชุดความรู้
- คลังความรู้ข่าวที่เผยแพร่ 104 ข่าว
- จัดพิมพ์วารสาร จํานวน 4 ฉบับ x 1,000 เล่ม
- มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ของสมาชิกเดิม
- มีจํานวนผู้สืบค้น 483 คน

การเชื่อมโยงเครือข่าย
1. เครือข่ายคลังสมอง
2. เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า
3. เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์
4. เครือข่ายสตรีสหกรณ์
5. เครือข่ายผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
6. เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า
7. เครือข่ายเว็บไซต์

งบประมาณชุด
โครงการวิจัย

7,883 คน
118 คน
420 คน
415 คน
68 คน
294 คน
238 คน
6,330 คน

4. ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กร
ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กร สว.สก.ได้ดําเนินการภารกิจ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1

โครงการนําเสนอบทความวิชาการ
- การนําเสนอผลงานวิจัยเรือ่ ง “Value Chain
Management in Agricultural Co-operatives,
Thailand: Innovation for competitiveness
and fair-trade approaches” ในเวทีประชุม
วิชาการ ICA European Research Conference
ณ Lyon ประเทศฝรัง่ เศส
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
- การศึกษาดูงานและเจรจาหาลู่ทางการเชื่อมโยง
พันธมิตรธุรกิจกับ China Co-ops ณ กรุงปักกิ่ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่

1-6 ก.ย.
2553

2

- การศึกษาดูงานสําหรับแนวทางการทําธุรกิจ
ยางพารา และการผลิตยางคอมปาวด์ ณ บริษัท
ยูโรม่า รับเบอร์ จํากัด ประเทศมาเลเซีย
- การศึกษาดูงานเพื่อหาลู่ทางการเชื่อมโยง
อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมกับบริษัท
อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด ณ เมืองซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย

แหล่ง/จํานวน
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
สกว.
186,051.90 บาท

จ/น บุคลากร
ที่เข้าร่วม

ผลลัพธ์

2

- บทความวิชาการเพื่อ
การเผยแพร่

14-19 ธ.ค.
2552

งบประมาณ
สกว.
79,778 บาท

2

9-10 ม.ค.
2553

งบประมาณ
สกว.
25,223 บาท
งบประมาณ
สกว.
54,980 บาท

3

- ช่องทางการเชื่อมโยง
ธุรกิจยางพาราและผลไม้
- โครงการความร่วมมือ
ระหว่าง Co-op to Co-op
- ชุดความรู้การผลิตยาง
คอมปาวด์

2-7 ส.ค.
2553

1

- ชุดความรู้การบริหาร
จัดการโซ่อุปทานของ
พืชผลเกษตรอินทรีย์
และข้อมูลข่าวสาร
เพื่อใช้ในงานวิจัย
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ผลการดําเนินงานในรอบป 2553
ลําดับ
ที่

3

4

5

:

โครงการวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แหล่ง/จํานวน
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
ชสอ.
35,000 บาท

จ/น บุคลากร
ที่เข้าร่วม

ผลลัพธ์

- การเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานร่วมกับชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ
“กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานสหกรณ์
ออมทรัพย์” ณ ประเทศเวียดนาม
การเข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการ

13-18 พ.ค.
2553

1

- ความรู้เรื่องกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสหกรณ์/
เครือข่ายผู้นําสอ.

งบประมาณ
ชุดโครงการ

10 คน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัย
- ได้รับทุนวิจัยในสถานะของผู้ช่วยผู้ประสานงาน 1 มิ.ย. 52-31
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
พ.ค. 53
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

งบประมาณ
ชุดโครงการ
264,000 บาท

2 คน

- บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้มีความพร้อม
ด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ
- บุคลากรสถาบันฯได้มี
การพัฒนาภายใต้
โครงการบ่มเพาะ
นักวิจัย

- ได้ รั บ ทุ น วิ จั ย ในสถานะของการเป็ น หั ว หน้ า
โครงการวิจัยร่วมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

งบประมาณ
โครงการวิจัย
60,000 บาท

1 คน

1 ต.ค. 52-30
ก.ย. 53

- ได้รับทุนวิจัยในสถานะของการเป็นนักวิจัยใน 1 มิ.ย. 53-31 งบประมาณ
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย นํ า ร่ อ ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
พ.ค. 54
มก.
สารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ
- การสั ม มนาเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น ฯ เพื่ อ ถอด
งบประมาณเงิน
บทเรี ย น และจั ด เวที เ รี ย นรู้ ใ นการเพิ่ ม ขี ด
รายได้ สว.สก.
ความสามารถในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
17,308 บาท
พั ฒ นาสว.สก. ในบริ บ ทขององค์ ก รแห่ ง การ
เรียนรู้ มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
รวม
722,340.90

2 คน
10 คน

34 คน

- ปฏิญญาตะวันรอน
สําหรับแนวทางการ
ดําเนินงานในปี 2553
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ผลงานเด่นในรอบปี 2553
การดําเนินภารกิจของสว.สก. ในรอบปี 2553 มีผลงานเด่นที่น่าสนใจดังนี้
1. โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ
ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด้ า น ส ห ก ร ณ์ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ส น อ ชื่ อ จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเสนอชื่อเข้าประกวด
รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปี 2553

2. โครงการ TTF AWARD ประจําปี 2553
สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการ
พิจารณารางวัล TTF AWARD ประจําปี 2553 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จัดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นรางวัลประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ผลงานทางวิ ช าการดี เ ด่ น ในสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
นักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลาดเวลา และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้
เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป ซึ่งสว.สก.ได้เสนอผลงานวิชาการ
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด”

3. โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากคณะเศรษฐศาสตร์ให้ส่งผลงาน
โครงการ “การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงาน บริการวิชาการ” เข้าร่วม
ประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ ประเภทแนวทางปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 4 ประจําปี
2553 ของสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผลงานเดนในรอบป 2553
4.โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop
โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop
มุ่งเน้นไปที่การนําทุนความรู้ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรที่เป็นผลผลิต
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
ในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปร
รู ป เ พื่ อ ก า ร รั ก ษ า ส่ ว น แ บ่ ง
การตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูป
ในสภาวะที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ คู่ แ ข่ ง
ทางการค้ าจากต่ างประเทศในยุ คเปิ ดเสรี อาเซี ยน อี กทั้ งการลด
ข้ อ จํ า กั ด /อุ ป สรรคของสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ในเรื่ อ งการพั ฒ นา
ช่องทางการตลาดเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการนํ า ไปใช้
ประโยชน์ โดยคาดหวังว่า Farmer Shop จะเป็นตัวแบบธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ในรูปของระบบธุรกิจร้านค้าปลีกที่สามารถขยายผลไป
ใช้ประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน สหกรณ์ และ
ผู้ ส นใจ เพื่ อ สนั บ สนุ น การประกอบอาชี พ ของประชาชนในการ
แก้ปัญหาความยากจนในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
Farmer Shop เป็นรูปแบบของร้านค้าปลีก ที่เป็นศูนย์รวมและจําหน่ายสินค้าเกษตรแปร
รูป ที่มีคุณภาพที่ผ่านกระบวนการคัดสรร พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการสร้างสรรค์ระบบการ
บริหารจัดการร้านสรรพาหารขนาดเล็กที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคจะมาเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยคาดหวังว่าระบบ
ร้านค้าปลีกเชิงสร้างสรรค์ของ Farmer Shop จะช่วยลดดีกรี ความเสียเปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรแปร
รูปจากต่างประเทศ ด้วยการรณรงค์ให้คนไทยที่รักประเทศไทย มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยที่มีคุณภาพ
พร้อมกับการยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งในที่สุด เกษตรกรไทยคงจะมีชีวิตที่ดีขึ้น จากการที่คนไทย
ช่วยคนไทยด้วยกัน ผ่านกลไกของระบบ Farmer Shop...
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์
คุณค่าผ่านการวิจัย

ภาพบู๊ทเปิดตัวร้าน Farmer Shop ในงานเสวนาวิชาการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และการประกาศเกียรติคุณฯ”
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ผลงานเดนในรอบป 2553
5. โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี พ.ศ. 2553

โครงการประกาศเกี ย รติ คุ ณ นั ก สหกรณ์ แ ละ
สหกรณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า แห่ ง ปี จั ด ขึ้ น เป็ น ปี ที่ ส อง ซึ่ ง เป็ น ไปภายใต้
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
ในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาผู้นําให้มีศักยภาพและความพร้อมที่
จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ในทิศทางของ
การพึ่งพาตนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อยกย่องผู้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปฏิบัติตนจนก่อให้เกิดคุณค่ากับสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ในการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ในทิศทางของการดําเนินงานบน
หลักการพึ่งพาตนเอง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนตามอัตลักษณ์อย่างแท้จริง และเป็นการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งสร้าง
ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการนําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยมี
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ชี้วัด 4
มิติ ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหานั ก สหกรณ์ แ ละสหกรณ์ ที่ มี
คุณค่า
การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในปี พ.ศ.
2553 มีผู้นําสหกรณ์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า จํานวน 3 ท่าน คือ คุณผ่องศรี
สิ ม ะวั ฒ นา ผู้ จั ด การสหกรณ์ ก ารเกษตรบางน้ํ า
เปรี้ ย ว จํ า กั ด จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา คุ ณ พิ ม ลพั ก ตร์ มหาขั น ธ์ กรรมการผู้ จั ด การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
โรงพยาบาลชลบุรี จํากัด และคุณเกียงเฮง แซ่ตั้ง อดีตประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน จํากัด ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จํากัด ส่วน
รางวัล ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช
รางวัลประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่ามี 2
นครราชสีมา จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จํากัด
สว.สก. ได้ จั ด ทํ า หอประวั ติ ร ายนามนั ก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีเผยแพร่แก่สาธารณชน
ผ่านเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th
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ผลงานเดนในรอบป 2553
6. วารสารฅนสหกรณ์

วารสาร “ฅนสหกรณ์” ดําเนินการภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ์ เผยแพร่ในลักษณะของวารสารรายไตรมาส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประมวลความรู้และนวัตกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการสหกรณ์ เพื่ อ การเผยแพร่ อ ย่ า งมี แ บบแผนและช่ ว ยรณรงค์ ใ ห้ เ กิ ด สั ง คม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นําสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถีแห่งการพึ่งพาและ
ร่วมมือกัน โดยมีนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยหนุนเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม
ทางปัญญา เพื่อนําไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย ซึ่งได้สร้างสรรค์บทความที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจแก่ผู้นํา
สหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในงาน ปัจจุบันได้ดําเนินการมาเข้าสู่ปีที่ 3 จัดพิมพ์
เผยแพร่มาแล้ว 9 ฉบับ มีสมาชิกที่ให้การสนับสนุนจํานวนทั้งสิ้น 409 คน/องค์กร ก่อเกิดเป็นเครือข่าย
วารสารฅนสหกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ไทยโดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
แกนนํา
วารสาร “ฅนสหกรณ์” ได้นําเสนอบทความที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ทันต่อภาวะการณ์
ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ในงานสหกรณ์ จําแนกเป็น 6 คอลัมน์ ประกอบด้วยคอลัมน์ในแวดวงคน
สหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวใน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ
วารสาร “ฅนสหกรณ์ ” ถื อ เป็ น งานที่ ท้ า ทายของสว.สก. ภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นของ
คณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์ที่คัดสรร และรวบรวมเนื้อหาสาระ ที่สามารถสนองความต้องการของ
สมาชิกและผู้สนใจเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ในงานสหกรณ์อย่างแท้จริง
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ผลงานเดนในรอบป 2553
7. เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th

สว.สก. จดทะเบี ย นเว็ บ ไซต์ ภ ายใต้
โดเมนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ku.ac.th) ในชื่อ
URL “www.cai.ku.ac.th” ที่ได้มีการนําเสนอข้อมูลบน
เมนูหลัก 11 รายการ โดยมุ่งเน้นไปที่การนําชุดความรู้
และกิจกรรมการดําเนินงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ และ
บทความที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่แก่
ผู้ ส น ใ จ อ ยู่ เ ส ม อ เ พื่ อ ใ ห้ ทั น ต่ อ ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สว.สก. ได้ใช้ความสามารถของเทคโนโลยีบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสร้างสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook ที่
กําลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันเป็นกลไกในการพัฒนาสู่
สังคมฐานความรู้ให้กับเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
เครือข่ายนักวิจัย และเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใช้ประโยชน์
ร่วมกันมากขึ้น
การจัดทําคลังความรู้บนเว็บไซต์ ประกอบด้วย
ชุดความรู้ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ข่าวความเคลื่อนไหวของสินค้า
เกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ อาทิเช่น ข้าว
หอมมะลิ ผลไม้ กาแฟ และยางพารา
เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้ชุด
ความรู้ และการแสดงความคิ ดเห็นต่ างๆ ที่เ กี่ ยวข้อ งกับ งาน
สหกรณ์จากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
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ผลงานเดนในรอบป 2553
8. การสร้างแบรนด์ : ผลลัพธ์จากการวิจัย

(1) ขาวเกิดบุญ
 การสร้างแบรนด์ข้าวเกิดบุญภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย ที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ยสหกรณ์ ก ารเกษตร
ภายใต้เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย จํานวน
16 สหกรณ์ ในชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์ แ ละการค้ าที่ เป็ นธรรม ที่ไ ด้รั บการสนับ สนุน จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 แบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” เป็นตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 100% ชั้น
2 ซึ่งนําเสนอให้ผู้บริโภคเห็นภาพลักษณ์ของข้าวหอม
มะลิซึ่งเป็นผลผลิตของชาวนาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ
โดยใช้ ส หกรณ์ ก ารเกษตรเป็ น ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง
ตลาด โดยพยายามสื่อด้วยคําที่สร้างแรงบันดาลใจแก่
ผู้บริ โภค “เรื่ องการได้บุญ ที่ซื้อข้ าวจากชาวนาราย
ย่อย” โดยสว.สก. ได้มีกระบวนการติดตามแบรนด์
(Brand Tracking) เพื่อดูผลตอบรับจากผู้บริโภค โดย
สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น ง า น เ ก ษ ต ร แ ฟ ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553 จํานวน 75
ราย ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีการตอบรับแบรนด์ข้าวเกิด
บุญในระดับดี ในภาพลักษณ์ของแบรนด์เชิงคุณค่า ที่
ผู้บริโภคยินดีอุดหนุนสินค้าของชาวนารายย่อย และ
เชื่อว่าผู้บริโภคจะได้ทําบุญช่วยคนจนด้วย
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ผลงานเดนในรอบป 2553
8. การสร้างแบรนด์ : ผลลัพธ์จากการวิจัย
(2) ข้าวคุณธรรม
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของกลุ่มชาวนาผู้ผลิต
ข้าวคุณธรรม ที่ได้มาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่ํ า ของตนได้ สํ า เร็ จ นั้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า ความสนใจใฝ่
เรียนรู้ เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กลุ่มชาวนาได้เรียนรู้
ที่จะใช้วิธีการใหม่และแนวทางใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม การ
มีปณิธานร่วมกันของกลุ่มชาวนาภายใต้ “ศีลเด่น เป็นงาน
ชาญวิชา” ก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดกรอบคิดและแนวทางอย่าง
สร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้ว่า การกําหนดเงื่อนไขของเจ้าของ
แปลงนาที่ ผ ลิ ต ข้ า วคุ ณ ธรรม โดยให้ ถื อ ศี ล ลดอบายมุ ข 3
ประการ คือ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า และไม่เล่นการพนันนั้น
เป็ น “คุ ณ ค่ า ” ที่ นํ า ไปสู่ ก ารผลิ ต ข้ า วภายใต้ แ บรนด์ ข้ า ว
คุณธรรมที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างในสายตาผู้บริโภค และที่
สําคัญ การมีผู้นําของกลุ่มชาวนาที่มีความกล้าที่จะนําพวก
พ้องของตนในการใช้ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยการนําจุดแข็งและภูมิปัญญามาแก้ปัญหา
อย่างท้าทาย อาจถือเป็นต้นทุนที่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนกว่าทุนทางสังคม ที่กลุ่มชาวนาเหล่านี้ได้รวมตัวกัน
ภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิธรรมะร่วมใจ จึงทําให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ
ประสบความสําเร็จ
 ปัจจุบัน ข้าวคุณธรรมมีจําหน่ายในช่องทางการตลาด
ต่าง ๆ อาทิ ห้ างสรรพสิ นค้ าสยามพารากอน ห้ างสรรพสิ นค้ าในเครื อ
เดอะมอลล์กรุ๊ป โครงการอาหารอร่อยทั่วไทยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จํากัด และงานแสดงสินค้า/ตลาดทั่วไป
 การขั บเคลื่ อนการดํ าเนิ นงานของกลุ่ มชาวนาภายใต้
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ในการเชื่อมโยงพันธมิตรเพื่อนําผลผลิตข้าว
ของชาวนาจํ าหน่ายแก่ ผู้บริ โภค ซึ่งสามารถแก้ปัญหาราคาข้ าวตกต่ํ าได้
สําเร็จนั้น ถือได้ว่าเป็นแนวทางของการแก้ปัญหาเชิงระบบที่มองความเป็น
องค์รวมบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย ซึ่งกลุ่มชาวนาสามารถสร้างสรรค์
คุณค่าทางจิตวิญญาณของการพึ่งพาและร่วมมือกันในนามของ “ข้าวคุณธรรม” ได้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
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ผลงานเดนในรอบป 2553
9. เครือข่ายคุณค่า : ผลลัพธ์จากการวิจัย

(1) เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
 เป็นตัวแบบของเครือข่ายที่มีภาคีพันธมิตร
เป็นสหกรณ์การเกษตร จํานวน 15 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ได้ แ ก่ ร้ อ ยเอ็ ด
สุ ริ น ทร์ บุ รี รั มย์ มหาสารคาม และ
นครราชสีมา
 ตัวแบบเครื อข่ ายธุ รกิ จ และแบรนด์ข้าวเกิ ด
บุญที่ช่วยสร้างผลกระทบที่ทําให้ผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์
ที่เป็นภาคีเครือข่ายฯ มีทักษะและประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจข้าวหอมมะลิ
ภายใต้โซ่อุปทานที่คํานึงถึงความเสี่ยงและการดําเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมแข่งขัน ชุดความรู้สําคัญๆ
ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ภายใต้คําแนะนําของทีมประสานงานกลาง ได้แก่ กลยุทธ์
การตลาดของผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกชั้นแนวหน้า ชุด
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานข้ า วหอมมะลิ ไ ทย มาตรฐาน
โรงงาน การสร้างแบรนด์ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การบริหารความเสี่ยงใน
การดําเนินธุรกิจเครือข่ายฯ ระบบบริหารจัดการธุรกิจภายในโซ่อุปทานภายใต้สถานการณ์ การเปิดเสรี
การค้าและผลกระทบที่มีการปลอมปนข้าวคุณภาพต่ําจากประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนําไปสู่การทําลาย
ภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยในอนาคต และแนวคิดการพัฒนาช่องทางการดําเนินธุรกิจของชาวนาขนาด
เล็ก ผ่านเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ํา บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน
ปัจ จุ บัน เครื อ ข่ า ยฯ ได้ ดํ า เนิ น การเป็ น ปี ที่ ส องที่ มุ่ง ไปในทิ ศ ทางของการสร้ า งความ
แข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นของเครือข่ายฯ เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์
“ข้าวเกิดบุญ” ควบคู่ไปกับการขยายผลเครือข่ายฯ เพื่อสร้าง
พลั ง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสหกรณ์ ก ารเกษตรและกลุ่ ม
เกษตรกรที่สนใจเข้ า ร่ วมเป็ นภาคีเครือ ข่า ย ด้วยการสร้า ง
คุณค่าในกิจกรรมภายใต้โซ่อุปทานทั้งระดับต้นน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยปกป้องชาวนา
ตลอดจนช่วยรักษาคุ ณภาพมาตรฐานและภาพลักษณ์ของ
ข้าวหอมมะลิให้คงอยู่ตลอดไป
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ผลงานเดนในรอบป 2553
(2) เครือข่ายคุณค่าผลไม้
 เป็ นตั ว แบบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ของเครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ผลไม้ ภายใต้ โ ซ่ อุ ป ทานที่ ส ามารถ
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และผู้ประกอบการ
ในการกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค โดยการขับเคลื่อนกลุ่ม
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลไกของสหกรณ์การเกษตร
เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น แก่ เ กษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้
ตลาดการค้าเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
ช่ ว ยลดปั ญ หาผลไม้ ร าคาตกต่ํ า และขายไม่ ไ ด้ ในช่ ว ง
ฤดูกาล ตลอดจนขยายผลการดําเนินธุรกิจเครือข่ายคุณค่า
ผลไม้ สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศให้สอดคล้องกับ
การผลิตของชาวสวนผลไม้ภายใต้ภาคีเครือข่าย
 เป็นตัวแบบของวิธีการทํางาน
ร่วมกั น ระหว่า ง เจ้ าหน้า ที่ รัฐ สหกรณ์ และสมาชิก ที่ มี
กระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นา เห็ น คุ ณ ค่ า สหกรณ์ ใ นการนํ า
ประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็น
วิ ธี ก ารทํ า งานแบบบู ร ณาการที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ คํ า นึ ง ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรเป็นหลัก ในการสร้างเป็นชุมชนเรียนรู้ของเกษตร
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ผลงานเดนในรอบป 2553
(3) กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เป็นตัวแบบของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าภายใต้แกนนําของ
บริษัทโรสการ์เด้น จํากัด มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างระบบธุรกิจสหกรณ์แนวทางใหม่ที่เอื้อประโยชน์แก่
สหกรณ์ ผู้ประกอบการและชุมชน ที่เห็นความสําคัญในเรื่อง
คุณค่าสหกรณ์และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทํา
ธุรกิจร่วมกัน ใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้ ในการขับเคลื่อนงานวิจัย
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ มา
เรียนรู้ร่วมกั น เพื่อพัฒนาไปสู่การทําธุรกิจของภาคีพันธมิตร
และกลุ่มธุรกิจอย่างเท่าทันสถานการณ์ เพื่อการนําประโยชน์
ไปสู่ภาคีพันธมิตรและชุมชน ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
แข่งขันในปัจจุบัน โดยมีความคาดหวังที่จะพัฒนาให้เกิดเป็น
สังคมเรียนรู้และตัวแบบธุรกิจเชิงคุณค่าที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ภายใต้วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยและธรรมชาติที่งดงาม
ให้คงอยู่ตลอดไป
ผูใหญชัยวัฒน หมอดิน อ.สามพราน(สวนฝรั่ง)
“ความรูเรื่องเกษตรอินทรีย” 22 มิ.ย. 53

กลุมเกษตรอินทรีย
ต.สามพราน

กลุมแมบาน
ต.สามพราน

โรงเรียน

1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ : รร.วัดดงเกตุ (พรมเช็ดเทา)
“แนะแนวอาชีพ/ตลาด-ผลิตภัณฑ” (ครูมาลัยวรรณ)
พี่เหมียว

ศูนยเรียนรู

คุณสุกัญญา ผช.ผญบ. ต.สามพราน
สวนกลวยไมอินทรีย น้ํายาลางจาน แชมพู
“ตลาดและผลิตภัณฑ”

กลุมธุรกิจเชิงคุณคา
สวนสามพราน

กลุมไรขิง

กลุมเกษตร
ยั่งยืน

กํานันทิพวรรณ : ปธ.กลุมสตรี อ.สามพราน
(มีกองทุนของตนเอง) “ตลาด/ผลิตภัณฑสินคาเกษตร/
OTOP” (หลักการเกษตรอินทรียแนวตั้ง)

คุณตั้ม: จ.นครปฐม “GAP คุณวิชัย ประกอบทรัพย”
22 มิ.ย. 53

กลุมปลูกขาว
เกษตรยั่งยืน

คุณวิลิจ
จ.เพชรบุรี : ขาว 7 สายพันธุ
(หอมแดง/หอมนิล ฯลฯ)

โดยงานวิจัยในระยะที่สอง จะมุ่งเน้นไปที่การ
บริ ห ารจั ด การโซ่ อุ ป ทานสํ า หรั บ สิ นค้ า เกษตรปลอดภัย เพื่ อ
พัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ ภายใต้ปณิธานร่วม “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวน
สามพรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญาไปสู่ความกินดีอยู่ดี มีความสุขถ้วนหน้า” โดยใช้เวที
เรียนรู้ การจัดทําโครงการนําร่องในแปลงทดลองสําหรับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกิจกรรมต้นน้ํา (การผลิตและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว) กิจกรรมกลางน้ํา (การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ)
กิจกรรมปลายน้ํา ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อนําผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ได้แก่ การบริหาร
จัดการตลาด Farmer’s market และการทําตลาดขายตรง (Direct Marketing) ในกลุ่มพันธมิตรของ
โร งแ ร มโ ร ส ก าร์ เ ด้ น โ ด ย
คาดหวั ง ว่ า การผนึ ก กํ า ลั ง
การทํ างานร่วมกัน ในลัก ษณะ
ดั ง กล่ า วจะนํ า ไปสู่ ก ารทํ า
ธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น ระบบมี แ บบ
แผน มีสมรรถนะที่สามารถ
เ ผ ชิ ญ อุ ป ส ร ร ค จ า ก
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่
แข่งขันอย่างรุนแรงร่วมกัน อีก
ทั้งเกิดเป็นสังคมเรียนรู้และมี
แนวทางปฎิ บั ติ ที่ ดี ข องการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ของ
ภาคี เครือข่า ยพั นธมิต รของ
ชุมชนอํ าเภอสามพราน และ
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ สามพรานเพื่ อ การ
เป็นตัวแบบที่ดีสําหรับธุรกิจ
ฐานสั ง คมที่ ใ ช้ ห ลั ก การพึ่ ง พา
และร่วมมือกั นมาแก้ปัญหา
การประกอบอาชีพการเกษตร และการทําธุรกิจร่วมกัน
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ผลงานเดนในรอบป 2553
(4) เครือขายคุณคายางพารา
 ตัวแบบเครือข่ายคุณค่ายางพาราโดยมี
สหกรณ์ การเกษตรย่ านตาขาว จํ ากัด เป็นแกนนํ า เพื่อ มุ่ง
ดําเนินการในการพัฒนาโซ่อุปทานเชิงคุณค่าให้เกิดประโยชน์
ต่ อ ภาคี พั น ธมิ ต รของเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ยางพารา ตั้ ง แต่
กระบวนการผลิตจนถึงการตลาดขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้รูปแบบ
ที่สามารถลดต้นทุนการตลาดในการนําสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่
ผู้ บ ริ โ ภค และมี ก ารค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การ
ประกอบอาชีพของชาวสวนยางพาราอย่างยั่งยืน
 การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่
ผู้ ผลิ ตถึ ง ผู้นํ า เข้า จากต่ างประเทศภายใต้ โซ่ อุ ป ทาน โดยมี
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเป็นแม่ข่าย มีการจัดทําแผน
ธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้ น เพื่ อ การส่ ง ออกยางพาราของสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว ภายใต้ความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจ
กับเครือข่าย ซึ่งได้มีการศึกษาดูงาน โดยการสอบถามความ
คิ ด เห็ น จากบริ ษั ท พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ส่ ง ออกยางพารา
การศึกษาดูงานการแปรรูปยางคอมปาวด์ของกลุ่มเกษตรกร
ทําสวนธารน้ําทิพย์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และมีข้อตกลง
การทําธุรกิจร่วมกัน โดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวผลิต
ให้กลุ่มเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย์เป็นผู้ส่งออก ศึกษาดู
งานเรื่องการแปรรูปยางคอมปาวด์ของบริษัทยูโรม่ารับเบอร์
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มเกษตรกรทําสวน
ธารน้ํ า ทิ พ ย์ และได้ มี
ปฏิญญา 3 ข้อ คือ (1)
มุ่ ง พั ฒ นาอาชี พ ชาวสวนยางพาราอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ารเปิ ด เสรี
ทางการค้า (2) การรวมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจของเครือข่ายให้มี
ความสามารถทางการแข่งขัน และ (3) ความร่วมมือทางวิชาการ
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เชิงวิชาการในการสนับสนุนเครือข่าย ตลอดจน
การเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมนุมสหกรณ์การผลิตและการตลาดจีน
(ACFSMC) ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ผลงานเดนในรอบป 2553
(5) เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
 เครือข่ายสารสนเทศด้านสหกรณ์ที่มุ่งไปที่การพัฒนา
เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th ควบคู่ไปกับการจัดทําและ
เผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ ที่เป็นวารสารรายไตรมาสนั้นจะ
นําไปสู่ สังคมข้อมูล ข่าวสารด้านสหกรณ์ ที่จะยกระดับการ
พัฒนาสหกรณ์ไปสู่ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า ด้วยการรณรงค์ให้
ผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์บริโภค และนําข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้อง ไม่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนอย่างที่คาดหวัง

(6) เครือข่าย “ฅนสหกรณ์”
 ภายใต้ ป ณิ ธ าน “มุ่ ง สร้ า งคนให้
สะท้อนคุณค่า...เพื่อการพัฒนาสหกรณ์” สมาชิกและผู้สนใจ
อ่านวารสาร “ฅนสหกรณ์” มีส่วนร่วมในการสานเครือข่าย และ
สร้ า งสั ง คมฐานความรู้ ใ นหมู่ ค นสหกรณ์ เพราะตระหนั ก ว่ า
ความรู้ คือ พลัง ปัจจุบันวารสาร “ฅนสหกรณ์” สมาชิก
เครือข่าย จํานวน 409 คน
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ผลงานเดนในรอบป 2553
(7) เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า
 นักวิจัยที่เข้ามาร่วม
งานวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ได้พัฒนาชุดความรู้ “การ
เชื่อมโยงเครือข่ายเชิงคุณค่า” เป็นแกน
นําสํ าคัญที่ จ ะช่ วยขับเคลื่อนการพั ฒนา
สหกรณ์
 นั ก วิ จั ย กลุ่ ม นี้ ยั ง มี
ส่ว นร่ วมในการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และ
สานต่องานวิจัยกับสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสมาชิกเครือข่าย
จํานวนทั้งสิ้น 420 คน

(8) เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ทมี่ ีคุณค่า
 ผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ที่ได้
ผ่า นกระบวนการจัดการความรู้ ในบริบทของการนํา
คุณค่าสู่การพัฒนาสหกรณ์ และการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม และยกระดับ
การขั บเคลื่ อนการดําเนินงานสหกรณ์เพื่อ ประโยชน์
มีสมาชิก
ของสมาชิก-ชุมชนอย่างยั่งยืน
เครือข่ายทั้งสิ้น 110 คน
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ผลงานเดนในรอบป 2553
(9) เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เชิงคุณค่า
 ผู้ ตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ หรือ
“เปาบุ้นจิ้น” ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ มีกรอบคิด
หลั ก การ และทั ก ษะปฏิ บั ติ ข องผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
เพิ่ ม พู น ความรู้ ในด้ า นเทคนิ ค การตรวจสอบ ด้ า น
การเงิน บัญชี การบริหารจัดการเวลา และการจัดทํา
รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี อันจะนําไปสู่การร่วมมือช่วยเหลือกัน ได้ดําเนินการมาจนปัจจุบันเป็นจํานวน 7 รุ่น มีสมาชิกเครือข่าย
ทั้งสิ้น 296 คน
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2553
การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย/รายงานความก้าวหน้า-รายงานฉบับสมบูรณ์
ชุดโครงการวิจัย/และการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ในรอบปี 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดการประชุมนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย/
การประชุมรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย/การประชุมนําเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯให้
ความสนใจสละเวลาร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อาทิ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน,
รศ.โสภิณ ทองปาน, รศ.สมพร อัศววิลานนท์,ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร,อ.ไพโรจน์ สุจินดา, คุณเอ็นนู ซื่อ
สุวรรณ, อ.ไพโรจน์ สุจินดา น.พ.สมเกียรติ ธาตรีธร และดร.จันทรวิภา ธนโสภณ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการ
ประชุมดังกล่าวเป็นกระบวนการภารกิจด้านงานวิจัยของสว.สก.ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสานงานกลาง นักวิจัย
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล งานวิ จั ย เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าการประชุ ม เป็ น แนวทางในการ
ดําเนินงานวิจัยอันจะก่อประโยชน์ต่อการวิจัยในพื้นที่
ในรอบปีที่ผ่านมามีนักวิจัยได้มีส่วนร่วมผ่านกระบวนการประชุมดังกล่าวทั้งสิ้น 9 โครงการเข้า
ร่วม ได้แก่ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้, โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า, โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง, โครงการวิจัยสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า,โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัด
พิษณุโลก, โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา,โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร, โครงการวิจัย
พัฒนาสหกรณ์ต้นแบบเชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด และโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
การประชุมวิพากษ์งานวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดประชุมวิพากษ์งานวิจัยสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล, รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ, ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, รศ.
ศานิต เก้าเอี้ยน, คุณไตรดา แจ้งแจ่มญาณ,ผู้เชี่ยวชาญบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ และตัวแทนจากหน่วยงานใน
ขบวนการสหกรณ์ อาทิ คุณทศเทพ เทศวานิช นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษกรมส่งเสริมสหกรณ์, คุณ
ณัชชา จันทร์สนิท ผู้ช่วยหัวหน้าสถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, คุณกุศล ฐินะกุล
ศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สําหรับการปะชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามและประเมินผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์กับหน่วยงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านสหกรณ์ โดยสว.สก.จะได้นําข้อมูลจากการประชุมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการดําเนินโครงการวิจัยของสว.สก. ต่อไป
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด (ชสค.)โดย รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, คุณเกียงเฮง แซ่ตั้ง ประธานดําเนินการ ชสค. เป็น
ตัวแทนทั้ง 2 หน่วยงานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 แห่ง
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้อง 5706 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งรับผลกระทบจากการลงทุนอาเซียน : FTA สหกรณ์
เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2552 เวลา ณ ห้ อ ง 601 ชั้ น 6 อาคารวิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กล่าวเปิดการประชุม เวทีตั้งรับผลกระทบจากการลงทุนอาเซียน : FTA สหกรณ์
สืบเนื่องจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ของประชาคมอาเซียนที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
และสังคมโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งจําเป็นที่ทุกภาคส่วนในประเทศ ทั้งภาคการเกษตรและสหกรณ์เตรียม
ตัวตั้งรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้จัดการเสวนาเวทีตั้งรับผลกระทบจาก
การลงทุนอาเซียน : FTA สหกรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการภาครัฐ ภาควิชาการที่เกี่ยวข้องในขบวนการ
สหกรณ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นําประเด็นที่เป็นประโยชน์ไปวางกรอบภารกิจที่รับผิดชอบเป็นมาตรการตั้งรับ
ของขบวนการสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ปราชญ์เกษตรผู้ทรงปัญญาและมี
คุณูประการต่อภาคการเกษตรไทย, อาจารย์ ไพโรจน์ สุจินดา,คุณไตรดา แจ้งแจ่มญาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, ผู้เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญบริสุทธิ์
เปรมประพันธ์,ผู้เชี่ยวชาญปราณี อ้นเกษม, ผู้เชี่ยวชาญจิตนา ฉันทศรัทธาการ,ผู้เชี่ยวชาญศิริภร กลิ่นกล่ํา
และตัวแทนจากสหกรณ์ต่างๆ อาทิ สหกรณ์การเกษตรบางน้ําเปรี้ยว จํากัด, สหกรณ์การเกษตรพิมาย
จํากัด, สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด, สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จํากัด, สหกรณ์การเกษตร
สารภีโชคชัย จํากัด, ตัวแทนจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด และสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และAsia Confederation of Credit Union
(ACCU) จัดทําโครงการการศึกษา (Mini Program)

สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ โดยผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ และ รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ได้ประชุมร่วมกับ Mr.Ranjith Hettiarachchi Chief executive officer จาก
Association of Asian Confederation of Credit Union (ACCU) จากการประชุมในหลายๆเวทีทั้ง 2
หน่วยงานได้มีข้อตกลงในโครงการความร่วมมือทางวิชาการซึ่งมีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ ปี ค.ศ.20102014 โดยจะมีการจัดทําโครงการการศึกษา (Mini Program) ซึ่งมีแผนการฝึกอบรม3 รุ่นคือ
-รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 53
-รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 54
--รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 55
โดยจะจัด ณ KU Home และ โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น
หลักสูตรระยะสั้น มีระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน และ Study Visit จํานวน 1 วัน เป็นหลักสูตร
International
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
โครงการฝึกอบรมการวิจัยและพัฒนาเพื่องานส่งเสริมการสหกรณ์
แก่ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่องานส่งเสริมการสหกรณ์ได้บรรยาย
พิเศษในหัวข้อ ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จํานวน 8 ท่านเข้าร่วมอบรม คือคุณปราณี อ้นเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์, คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์,
คุ ณ เชิ ด ชั ย พรหมแก้ ว ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นพั ฒ นาธุ ร กิ จ โคนมของสหกรณ์ , คุ ณ จิ น ตนา ฉั นทศรั ท ธาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์, คุณธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออม
ทรัพย์,คุณมนตรี ณ รังสี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์,คุณศักชาย อินโอชานนท์ ผู้เชี่ยวด้าน
พัฒนาการสหกรณ์และ คุณศิริภร กลิ่นกล่ํา ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวของสหกรณ์
สําหรับการจัดหลักสูตรโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่องานส่งเสริมการสหกรณ์มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้เ รียนรู้กระบวนการขับเคลื่อ นงานวิจัยและสามารถนํ าความรู้ไปใช้ขั บเคลื่อนเชิง
นโยบายในการพัฒนาการสหกรณ์ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถร่วมบรรยาย อาทิ คุณกฤษฎา
อุทยานิน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, คุณลดาวัลย์ คําภา ที่ปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ และดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตลอดระยะเวลา
ของการอบรมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552 ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการ
ดําเนินงานวิจัยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รอง
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.
โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล
รองผู้อํานวยการสถาบันฯ และคุณอดิเรก วงษ์คงคํา ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองพัฒนา สกต. พร้อมด้วยตัวแทน
ธ.ก.ส. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้อง 5706
ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
คณะศึกษาดูงานจาก Co-operative college of Malaysia (MKM)
เยี่ยมชม และศึกษาดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์, อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจาก Co-operative college of Malaysia (MKM) ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ โดยผู้อํานวยการฯและผู้ทรงคุณวุฒิได้บรรยายสรุปภารกิจของสว.สก.และร่วมตอบข้อซักถามที่
สนใจในงานของสว.สก.แก่คณะเจ้าหน้าที่จาก Co-operative college of Malaysia
ภายหลังการเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปแล้ว ในวันที่ 12 ธันวาคม 52 อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน ได้เป็นตัวแทนนําคณะเจ้าหน้าที่จาก Co-operative college of Malaysia เยี่ยมชม
ศึกษาดูงานการดําเนินโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยภายใต้ชุด
โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ที่สว.สก.ดําเนินการ ณ โรงแรม
โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จ.นครปฐม โดยมีคุณณฐนนท์ เมธีพิสิษฐ์กุล หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
และคุ ณ อรุ ษ นวราช กรรมการผู้ จั ด การ โรงแรมโรสการ์ เ ด้ น ริ เ วอร์ ไ ซด์ สวนสามพราน/ที่ ป รึ ก ษา
โครงการวิจัยฯ ร่วมนําเยี่ยมชมและบรรยายการดําเนินโครงการวิจัย
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยเครือข่ายนักวิจัยร่วมนําเสนอผลงานวิจัย
ในงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัย ได้แก่ โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพราน เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม และเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ได้ร่วมกิจกรรมใน
วันเกษตรแฟร์ ประจําปี 2553 โดยโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ได้เข้าร่วมนําเสนอการ
ดําเนินโครงการวิจัยในงานนิทรรศการ บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2553 ณ อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีผลงานโครงการวิจัยต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กว่า 120
โครงการร่วมจัดแสดง
สําหรับเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยได้นําข้าวหอมมะลิแบรนด์เกิดบุญมาจําหน่าย
ในงาน และเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ก็ได้นําข้าวคุณธรรมมาจําหน่ายภายในงานเกษตรแฟร์ที่บู๊ท
จําหน่ายและบริเวณตลาดนัดติดแอร์ KU OUTLET ระหว่างวันที่ 29 มกราคมถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
ตลอดการจัดงานข้าวหอมมะลิเกิดบุญและข้าวคุณธรรมมียอดจําหน่าย 1,943 กิโลกรัมและ 4,580 กิโลกรัม
ตามลําดับ
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกับภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก., ชมรมนักสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด และคลื่นวิทยุชุมชน
คนบางเขน 101.25 MHz. จัดงานเสวนาเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2553
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ห้อง 5205 อาคารปฎิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเสวนาในหัวข้อ 100 ปีการสหกรณ์ไทย : อดีต ปัจจุบัน
และอนาคตที่ท้าทายโดย รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มก.ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
เสวนาหลังจากนั้น ผศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
จัดงานและ ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
ในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ 100 ปีขบวนการสหกรณ์ไทย : ภาพอนาคตที่
คาดหวัง โดยนายธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในภาคบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ 100 ปีสหกรณ์ไทย : อดีต ปัจจุบันและอนาคตที่ท้าทาย มีผู้
ร่วมเสวนาคือนายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ รองประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด, คุณชูชาติ
อินสว่าง ประธานชมรมผู้จัดการพนักงานสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด,คุณคันศร คมภักดี รอง
ประธานเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์พื้นที่ 2 และคุณศิริชัย สาครรัตนกุล อดีตรองผู้จัดการใหญ่เอ็กซิมแบงค์
โดยมี ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์เป็นผู้ดําเนินรายการ
ภายในงานนอกจากมี ก ารประชุ ม เสวนายั ง มี ก ารจั ด นิ ท รรศการประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
ขบวนการสหกรณ์ไทย และการออกร้านจําหน่ายสินค้ากลุ่มเกษตรกร สินค้าสหกรณ์ ซึ่งสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้ร่วมจัดนิทรรศการนําชุดความรู้และสินค้าภายใต้โครงการวิจัยมาจัดแสดงเผยแพร่ภายในงาน ซึ่ง
จัดแสดงระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2553
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกิจกรรมถวายพานพุม่ สักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2553
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2553 หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี พระโอรสองค์
สุดท้องในพระบิดาสหกรณ์ไทยเสด็จร่วมถวายพานพุ่ม เพื่อน้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงค์
เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
ในส่วนของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. โดย ผู้อํานวยการสถาบันฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ อ.เชิญ บํารุงวงศ์ ,นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย และร่วมเป็นสักขีพยานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์
ดีเด่นระดับชาติรับโล่จากนายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ANNUAL REPORT 2010
Co-operative Academic Institute

46

กิจกรรมเดนในรอบป 2553
เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมการ
สัมมนาทําอย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคง ประชาชนมั่นใจ ชุมชนไทยเข้มแข็ง”
โดยนายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานการ
สัมมนาในช่วงเช้าเป็นการอภิปรายเรื่อง ทําอย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคง ประชาชนมั่นใจ ชุมชนไทย
เข้ ม แข็ ง มี คุ ณ ไชยวั ฒ น์ รั ต นประสิ ท ธิ์ เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การอภิ ป รายร่ ว มกั บ รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณมนตรี ณ รังสี นักวิชาการด้าน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์, รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และคุณมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ในภาคบ่ายเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
ดําเนินการอภิปรายโดยคุณรุสดี บินหะยีสะมะแอ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการสหกรณ์และองค์กร
การเกษตร และคุณมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกับขบวนการสหกรณได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมาธิการฯจะได้สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การสัมมนาในครั้งนี้เป็นรายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อวุฒิสภาในการผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระ
แห่งชาติ
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
แก่คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 09.00 น. ณ ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.
จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มเวที เ ป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
สหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด จํานวน 5 ท่าน คือ
คุณทัชธรรม สิงห์แก้ว, คุณทรงชัย เชื้อเมืองพาน,คุณสุทัศน์ วิชัยโย
คุณเอี่ยม มังคลาด และคุณเทียนชัย ชนะพิมพ์ โดยได้รับเกียรติ
จากคุ ณ ทองเปลว ศุ ภ าคม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ถาบั น วิ ช าการด้ า น
สหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเนียน
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ อาจารย์วรเทพ
ไวทยาวิโรจน์ และคุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ในเครดิตยูเนียน ครั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจํานวน
25 คนจาก 18 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง
ประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต้
สําหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเนียนเป็นความร่วมมือ
ระหว่ า งชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี ย นแห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด และสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ซึ่ ง มี
กํา หนดการจั ดอบรมจํ า นวน 5 รุ่ น มี วั ต ถุ ประสงค์เ พื่ อสร้า งผู้ นํ า สหกรณ์ เ ครดิต ยูเ นี ยนให้เ ป็น ผู้ นํ า ที่ มี
จริยธรรม มีภาวะความเป็นผู้นําภายใต้จิตตารมย์และคุณธรรมในวิถีผู้นําเครดิตยูเนียนและมีศักยภาพความ
พร้อมที่จะนําพาสหกรณ์เครดิตยูเนียนก้าวเดินไปข้างหน้ามีกระบวนทัศน์การบริหารจัดการสหกรณ์มุ่งสู่การ
เป็นสหกรณ์ต้นแบบและส่งผลให้ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนมีความมั่นคงและนําประโยชน์สู่สมาชิก
อย่างแท้จริงโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมคือ คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
เครดิตยูเนียนทั่วประเทศตามภูมิภาค
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุน่ ที่ 6,7
โครงการอบรมหลักสู ตรการตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ออมทรัพ ย์อ ย่ างผู้ชํานาญการ เป็น
หลักสูตรจากการร่วมมือของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ได้ดําเนินการจัดต่อเนื่องถึงรุ่นที่ 7 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกและผู้สนใจที่ต้องการความรู้ในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมใช้ระยะเวลาอบรม 6 วัน
การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 6 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2552 ณ. ห้องเอื้องหลวง อาคารเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม 15 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของหลักสูตรได้รับเกียรติบัตร
จํานวน 14 คน
สําหรับการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 7
ได้ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 24-29 พฤษภาคม 2553 ณ ห้ อ งพั น ธุ ม ดิ ษ ยมณฑล อาคารเคยู โฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม 57 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรได้รับเกียรติบัตรจํานวน 53 คน
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
การอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแก่นักวิชาการสหกรณ์
ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์พัทยา รีสอร์ท
จังหวัดชลบุรี นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ:
หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด้านงานวิจัย และนําความรู้ไปยกระดับการพัฒนาสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบงานวิจัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
จํานวน 120 คน ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน คือวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2553
โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น
วิ ท ยากรบรรยายในหั ว ข้ อ ความจํ า เป็ น ของการวิ จั ย และพั ฒ นาและการวิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว ม และ
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: รูปแบบ
กระบวนการและการนําไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
โดยมี กระบวนการแบ่งกลุ่ มย่ อยผู้เ ข้า ร่วมอบรมออกเป็น 4 กลุ่ ม เพื่อ จํา ลองและทบทวน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยให้สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดและร่วมคิดข้อเสนอตัวแบบการ
ดําเนินโครงการวิจัยในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ โดยมีวิทยากรประจํากลุ่มซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การ
ทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคอยให้คําแนะนํา อาทิ ผศ.ดร. อานนท์ ผกากรอง ดร.ธวิช สุด
สาคร ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ และ ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนมานําเสนอ
และร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
การประชุมนําเสนอสรุปผลงานวิจัย
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ได้ประชุมนําเสนอสรุปผลงานวิจัยชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์ฯ ต่อที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการ สกว.,
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ผู้อํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม, ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ที่ปรึกษา
การพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรและตลาด สกว. , นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ,อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ฯ และ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
โดยผู้ประสานงานฯ ได้นําเสนอบทสรุป ผลลัพธ์ข้อค้นพบจากการดําเนินการวิจัยโครงการ
ต่า งๆ อาทิ โครงการวิ จั ย พั ฒ นาสหกรณ์ ต้ น แบบเชิ ง คุ ณ ค่ า กรณี ส หกรณ์ก ารเกษตรบ้ า นค่ า ย จํ ากั ด ,
โครงการวิจัย เครือข่ายธุรกิจสหกรณ์สวนสามพราน,โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ าผลไม้ โครงการวิ จัย
เครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า,โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง,โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กาแฟชุมพร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
และการสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า
วั น ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้ อ งพั น ธุ ม ดิ ษ ยมณฑล ชั้ น 2 อาคารเคยู โ ฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม โดยมีผู้ทรงวุฒิและนักวิจัยโครงการต่างๆ
เข้าร่วม ได้แก่ อ.เชิญ บํารุงวงศ์, อ.ไพโรจน์ สุจินดา , อ.ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, รศ.สมพร อิศวิลานนท์,
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร,นักวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร, นักวิจัยโครงการเครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย, นักวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบเชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์การเกษตร
บ้านค่าย จํากัด,นักวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจสวนสามพราน,นักวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ และ
เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท
ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เห็นชอบที่จะนําหลักการ 3C ไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการวิจัย คือ
- Clear คือภาคีที่เข้าร่วมงานต้องดําเนินงานตาม Platform ต้องมีความชัดเจนในปณิธานร่วม
- Consistency of theme คือความสม่ําเสมอของเนื้อหาสาระในกระบวนการสื่อสารทํา
ความเข้าใจ
- Creative คือต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ ก่อให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มที่เห็นเชิงประจักษ์
การประชุมในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณอนุวัตร เฉลิมชัย ตําแหน่ง Brand Director
บริษัทเอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ : แนวคิดและ
ประสบการณ์ ถือเป็นการเติมเต็มความรู้การสร้างแบรนด์แก่นักวิจัย
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
ประชุมนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยแนวทางการยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการผลิตและการตลาด
สําหรับสินค้าของเกษตรกร : การพัฒนาตัวแบบ Farmer shop

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14
อาคารเอสเอ็มทาว์เวอร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ได้รายงานนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยแนวทางการยกระดับการ
เชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ด้ า นการผลิ ต และการตลาดสํ า หรั บ สิ น ค้ า ของ
เกษตรกร : การพัฒนาตัวแบบ Farmer shop แก่ที่ประชุม
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ แ ก่ ดร.สี ล าภรณ์ บั ว สาย รองผู้ อํ า นวยการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
รองผู้จัดการ ธ.ก.ส., คุณอํานวย ประติเส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ธ.ก.ส., คุณนที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ, อ.ไพโรจน์ สุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน
วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ , อ.ดร.ปรี ช า สิ ท ธิ ก รณ์ ไ กร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ และ รศ.สมพร อิ ศ วิ ล านนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
โครงการวิจัยและพัฒนาตัวแบบ Farmer shop มี
วัตถุประสงค์เพื่อนําร่องการสร้างตัวแบบ Farmer shop ใน
รูปแบบการเชื่อมโยงการทํางานของเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
และพันธมิตร อาทิ ธ.ก.ส. และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. วิสาหกิจชุมชน เพื่อนําสินค้าเกษตรกรที่มีศักยภาพ
ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด สรรมาจํ า หน่ า ยภายใต้ แ ผนธุ ร กิ จ ของ Farmer
shop โดยมุ่งการยกระดับ มูลค่า คุณภาพและภาพลักษณ์สินค้า
ให้เป็นที่พอใจของผู้บริโภค
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ICA European Research
Conference “ Co-operative contribution to plural economy”
ผู้อํ านวยการสถาบันวิ ชาการด้ านสหกรณ์ พร้อมด้ วยรองผู้ อํานวยการฝ่ายบริห าร ได้ร่ วม
นําเสนอผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ในหัวข้อ
“Value Chain Management in Agricultural, Thailand : Innovation For competitiveness and
fair-trade approaches” ในที่ประชุม ICA European Research Conference “ Co-operative
contribution to plural economy” ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2553 เมืองลียง ประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ซึ่งบทความที่นําเสนอในครั้งนี้เป็นการนําเสนอเรื่องราวของการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของ
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเป็นชาวนาปลูก
ข้ า วหอมมะลิ ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย จํ า นวน 16 แห่ ง ที่ ดํ า เนิ น การในลั ก ษณะ
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในช่วงเวลาปี 2008-2009
การเดิ นทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในครั้ งนี้ ก่อให้เ กิดประโยชน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทาง
วิชาการจากงานวิจัยอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
เวทีเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553

วั น ที่ 15 กั น ยายน พ.ศ. 2553 ณ ห้ อ งสุ ธ รรม อารี กุ ล ชั้ น 1 อาคารสารนิ เ ทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานเสวนา
วิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553
โดย ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
และกล่าวเปิดงานเหมือนเช่นเคย ในปีนี้มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า 3 ท่านได้แก่
คุณผ่องศรี สิมะวัฒนา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางน้ําเปรี้ยว จํากัด, คุณพิมลพักตร์ มหาขันธ์ กรรมการ
ผู้จั ดการสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ โ รงพยาบาลชลบุ รี จํ ากั ด และคุ ณเกีย งเฮง แซ่ ตั้ ง อดี ตประธานกรรมการ
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน จํากัด โดยทั้งสามท่านได้มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการสหกรณ์
เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดของคณะกรรมการสรรหาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ในส่วนของสหกรณ์ที่มีคุณค่ามีสหกรณ์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คือ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จํากัด
ในภาคเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อ”บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม มี รศ.ดร.
สาโรช อังสุมาลิน ประธานกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้
ดําเนินรายการ มี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , คุณอนันต์ ภู่
สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญสถาบันคลังสมองของชาติ คุณ
อํานวย ปะติเส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธ.ก.ส., คุณลดาวัลย์ คําภา ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และคุณสุชาดา ยุวบูรณ์ ประธานกรรมการโรงแรม
โรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ ร่วมเสวนา
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กิจกรรมเดนในรอบป 2553
ในภาคบ่ายผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วย
ตัวแทนเครือข่ายนักวิจัย 9 ท่าน ซึ่งมีคุณสาย กังกเวคิน จากสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จํากัด, คุณอรุษ นวราช จากโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพราน, คุณพ่อวิจิตร บุญสูง เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม,
คุณศศิธร วิเศษ จากเครือข่ายคุณค่าผลไม้, คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง จาก
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย, คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ จาก
เครือข่ายคุณค่ายางพารา คุณนัด ดวงใส จากเครือข่ายคุณค่ากาแฟ
ชุมพร และคุณจรูญ ชํานาญไพร เครือข่ายผักผลไม้ปลอดภัยตลาดสี่มุม
เมื อ ง ร่ ว มเสวนาในหั ว ข้ อ ”ขอเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบคุ ณ ค่ า และ
การค้าที่เป็นธรรม” ซึ่งเป็นการนําเสนอตัวแบบผลงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ใ นทิศทางของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักสหกรณ์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
ที่สําคัญถือเป็นไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวร้าน ร้าน Farmer
Shop ซึ่งเป็นรูปแบบของร้านค้าปลีกที่เป็นศูนย์รวมจําหน่ายสินค้า
เกษตรแปรรูป ที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคัดสรร พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการร้านขนาดเล็กที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็น
เจ้าของร่วมกัน โดยคาดหวังว่าร้าน Famer shop จะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อสู้กับสินค้าทางการเกษตรที่มาจากต่างประเทศ อีกทั้ง
ยังเป็นการรณรงค์ให้เกษตรพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรให้
มีคุณภาพให้คนไทยหันมาสนับสนุนสินค้าของไทยกันเองด้วย
นอกจากนี้ยังได้นําสินค้าข้าวคุณธรรมและข้าวหอมมะลิเกิดบุญ
มาจําหน่าย เป็นผลจากการวิจัยของเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมและ
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยเรียกว่านํามาบริการให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง มีผู้สนใจซื้อเป็น
จํานวนมาก
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ผลการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2552
(1 มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2553)

ในรอบปีการศึกษา 2552 สว.สก.ได้สานต่อนโยบายด้านการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยมีกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลําดับ
กิจกรรม
1
เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน”

ระยะเวลา
24 พ.ย. 52

2

เข้าร่วมสัมมนาผลงานคุณภาพ: โครงการ
รางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 3

25 พ.ย. 52

3

การประชุมวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพ
ของสว.สก. ประจําปีการศึกษา 2552 และการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทํา
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ “การดําเนินการ
ประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์”

29 ธ.ค. 52

4
5

การประชุมทําความเข้าใจการกรอกข้อมูลใน
common data set

6

การประชุมทําความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อน
ภารกิจเจ้าหน้าที่

7

การแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสว.สก.
การจัดประชุมทําความเข้าใจสําหรับ
กระบวนการประกันคุณภาพ และทบทวนทํา
ความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละดัชนีเพื่อ
สร้างความเข้าใจให้ตรงกันประกัน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2553
ประชุมเพือ่ ติดตามการจัดทําข้อมูลดิบและ
Common data set และกําหนดกรอบการ
จัดทําเล่มประกันคุณภาพ ประจําปี 2553
ประชุมติดตามการจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพ
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสว.สก.
ประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนสําหรับ
การดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพของปี
การศึกษา 2553

8

9
10
11
12
13

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ได้รับรู้และเข้าใจถึงเหตุผล ความจําเป็น และ
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในและสามารถนําไปใช้ในหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม
ได้ทราบกลไกการประกวดรางวัลคุณภาพ และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดที ี่
หน่วยงานสามารถเข้าร่วมในครัง้ ต่อไป
เจ้าหน้าที่รับรู้กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
เพื่อวางแผนการจัดทําประกันคุณภาพ

4,6 ม.ค. 53

สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพในปีการศึกษา
2552 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งทําความ
เข้าใจในตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติม
13 ม.ค. 53 สร้างความเข้าใจในการกรอกข้อมูลและตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมสําหรับการตรวจประเมินในปีการศึกษา
2552
การประชุม เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจการจัดทําประกันคุณภาพ
ประจําเดือน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทํางานในภารกิจของ
เจ้าหน้าที่
19 ม.ค. 53 เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพของสว.สก.
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
29 ม.ค. 53 เจ้าหน้าที่สถาบันฯมีความเข้าในกระบวนการจัดทํา
SAR และสามารถตีความหมายของดัชนีที่สว.สก.
รับการตรวจประเมิน
10 ก.พ. 53
4 มี.ค. 53

เพื่อการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน
การจัดเก็บข้อมูลดิบและกรอบข้อมูล Common
data set

29 มี.ค. 53

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ

3 มิ.ย. 53
21 มิ.ย. 53

ผลการประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษา 2552
แผนการปรับปรุงการจัดทําประกันคุณภาพปี
การศึกษา 2553

57
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ผลการดําเนินการดานการประกันคุณภาพในรอบปการศึกษา 2552
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2553) จากผลการประเมินทั้ง 6 องค์ประกอบ 27 ตัวบ่งชี้
โดยสว.สก.มีผลการประเมินในระดับดีมาก ดังรายละเอียดในตาราง
องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
2. ภารกิจหลัก
3. การบริหารและจัดการ
4. การเงินและงบประมาณ
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินการ

จํานวนดัชนีประเมิน
ค่าคะแนน
ของสว.สก.
รายองค์ประกอบ
2
3.00
13
2.54
7
2.57
2
3.00
2
3.00
1
3.00
27
2.67

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

โดยมีจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จุดแข็ง
(1) มี แ ผนงานและกระบวนการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ วิ สั ย ทั ศ น์ และ
ตอบสนองนโยบายของคณะ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ
(2) มีการสร้างระบบการวิจัย โดยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่สามารถ
นําไปสู่การพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าและนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย อันจะนําไปสู่การสร้างความ
เป็นธรรมเชิงเศรษฐกิจและสังคม
(3) มีการสร้างระบบการให้บริการวิชาการที่ได้รับความสําเร็จ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์และชุมชน
(4) สว.สก. มีวิธีการขับเคลื่อนภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยใช้การเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณค่า ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
(5) มีการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยพึ่งพา
ตนเองได้และมีบทบาทสําคัญในการชี้นําสังคม
(6) มีการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคขบวนการสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศอย่างยั่งยืน
(7) มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยนําโครงการ SMART มาใช้เป็นกระบวนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานอย่างต่อเนื่อง
(8) สว.สก. ใช้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินการ โดยผู้บริหารให้คําแนะนํา
แก่บุคลากรเป็นรายบุคคลในการประชุมประจําเดือน เพื่อทบทวน ติดตามและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(9) สว.สก. มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยการหาทุนวิจัยมาสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานของสว.สก.
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ผลการดําเนินการดานการประกันคุณภาพในรอบปการศึกษา 2552
2. จุดที่ควรพัฒนา
(1) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ยังสามารถพัฒนา
ศักยภาพให้สูงขึ้นได้อีก
(2) สว.สก. สามารถพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย โดยการส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการและ/
หรือนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(3) แนวทางการบริหารจัดการระหว่างคณะและสว.สก. ยังขาดการสื่อสารกับประชาคม
ของคณะฯ
3. ข้อเสนอแนะ
(1) ควรพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยภายในสว.สก. กับนักวิจัยในเครือข่ายคุณค่า
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ การวางตัวบุคลากรและ
กําหนดแผนงานพัฒนาทักษะความชํานาญในการจัดทําบทความและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์อย่าง
เป็นกระบวนการ
(2) ควรสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ
(3) ควรมีแนวทางในการสื่อสารกับประชาคมของคณะฯ เพื่อให้ประชาคมที่เกี่ยวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของสว.สก. และคณะฯ
(4) ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสว.สก.เพื่อให้ประชาคมคณะ
เศรษฐศาสตร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2553

ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในรอบปี 2553
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

1

2 ตุลาคม
2552

ประชุมนําเสนอร่างโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และ
รายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

70

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

2

6 ตุลาคม
2552

ประชุมหารือโครงการอบรมหลักสูตร การบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงคุณค่า ร่วมกับ
ตัวแทนฝ่ายบริหารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.)

11

สํานักงานชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

3

7 ตุลาคม
2552

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

3

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

4

7 ตุลาคม
2552

ประชุมคณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

5

8 ตุลาคม
2552

ประชุมคณะทํางานพิจารณาศึกษาผลักดันให้
สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในคณะอนุกรรมมาธิ
การสหกรณ์และองค์กรการเกษตร

14

ห้อง 102 อาคารรัฐสภา

6

12 ตุลาคม
2552

ผู้อํานวยการร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินให้
คะแนนรายการเกมส์สหกรณ์

149

กองถ่ายทํา บริษัท กันตนา
จํากัด

7

12 ตุลาคม
2552

ประชุมเตรียมงานการติดงานโครงการวิจัยกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน

8

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

8

13 ตุลาคม
2552

ผู้ประสานงานและทีมงานติดตามงาน
โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน

9

โรงแรมแรมโรสการ์เด็น
ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน

9

14 ตุลาคม
2552

บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส มอบเงินสนับสนุน
โครงการวารสารฅนสหกรณ์

5

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

13

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

10

15-16
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทําแผนธุรกิจ
ตุลาคม 2552 เครือข่ายคุณค่ายางพารา

ANNUAL REPORT 2010
Co-operative Academic Institute

61
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จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่
9/2552

8

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

21 ตุลาคม
2552

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิพากษ์งานวิจัย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

13

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

13

22 ตุลาคม
2552

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

5

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

14

22 ตุลาคม
2552

สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

21

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

15

26 ตุลาคม
2552

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในอัตลักษณ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กับหัวหน้างานคณะเศรษฐศาสตร์

15

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

16

27 ตุลาคม
2552

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย
จํากัด (ชสค.)

16

ห้อง 5706 ชั้น 7 อาคาร
ปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มก.

17

27 ตุลาคม
2552

ประชุมหารือกรอบคิดการจัดการโซ่อุปทานเพื่อ
นําผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/ชุมชนสู่ตลาดภายใต้
แผน Farmer Market ร่วมกับ ธ.ก.ส.

5

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

18

29 ตุลาคม
2552

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําแผนธุรกิจ
โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า
กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด

23

ห้องประชุม สหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จํากัด

30 ตุลาคม
2552

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การหาช่องทางจําหน่ายข้าวหอมมะลิแบรนด์เกิด
บุญและหารือกรอบแนวทางการดําเนิน
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทยในปีที่ 2

14

ห้องประชุม สหกรณ์
การเกษตรพิมาย จํากัด

2

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

11

19 ตุลาคม
2552

12

19

20

กิจกรรม

5 พฤศจิกายน ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
2552
กระจายสินค้า
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ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

21

5 พฤศจิกายน ประชุมหารือโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
2552
สามพราน

4

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

22

9-10
พฤศจิกายน
2552

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

23

ห้องประชุมสหกรณ์ผู้ปลูก
กาแฟชุมพร จํากัด/จังหวัด
ชุมพร

23

16-21
พฤศจิกายน
2552

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 6

15

ห้องเอื้องหลวง ชั้น 3
อาคารเคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24

16
พฤศจิกายน
2552

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย
จํากัด (ชสค.)

4

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

25

18
พฤศจิกายน
2552

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตั้งรับผลกระทบจาก
การลงทุนอาเซียน : FTA สหกรณ์

24

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

26

18
พฤศจิกายน
2552

ประชุมหารือการจัดหลักสูตรการเรียนรู้การ
ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการสหกรณ์
ไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

27

20
พฤศจิกายน
2552

ประชุมหารือโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบ
สหกรณ์เชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้าน
ค่าย จํากัด

7

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

28

24
พฤศจิกายน
2552

ประชุมหารือการดําเนินการโครงการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกับ ACCU

5

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2553
ลําดับ

29

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

30
โครงการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้การขับเคลื่อน
พฤศจิกายน-4
การวิจัยและพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการสหกรณ์
ธันวาคม
ไทย
2552

12

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก./โรงแรมโร
สการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสาม
พราน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และ
ธ.ก.ส.

13

ห้อง 5706 ชั้น 7 อาคาร
ปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มก.

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

30

8 ธันวาคม
2552

31

11-12
ธันวาคม
2552

Cooperative college of Malaysia ศึกษาดู
งานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก./โรงแรมโร
สการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสาม
พราน

32

14-19
ธันวาคม
2552

ผู้ประสานงานและนักวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ยางพาราศึกษาดูงานเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อ
หาแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย China Coop

7

เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

33

29 ธันวาคม
2552

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

8

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

34

6 มกราคม
2553

ประชุมคณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

8

มาเลเซีย/อ.เบตง

35

36

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ผู้ประสานงานและนักวิจัยเครือข่ายคุณค่า
9-10 มกราคม ยางพาราศึกษาดูงานการผลิตยางคอมปาวด์ ณ
2553
บ.ยูโรม่า รับเบอร์ จํากัด และกลุ่มเกษตรกรทํา
สวนธารน้ําทิพย์
7 มกราคม
2553

37

13 มกราคม
2553

ประชุมหารือขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมกับ ธ.ก.ส.

7

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

38

13 มกราคม
2553

ประชุมคณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2553
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

39

13 มกราคม
2553

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เตรียมความ
พร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพ

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

40

15 มกราคม
2553

ร่วมจัดนิทรรศการข้าวเกิดบุญในงาน
Agribusiness Day ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

83

คณะเศรษฐศาสตร์

41

19 มกราคม
2553

ประชุมหารือทําความเข้าใจเตรียมความพร้อม
ตรวจประกันคุณภาพ ประจําปี

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

42

29-6 มกราคม ร่วมจัดบู๊ทแสดงผลงานวิจัยในนิทรรศการเกษตร
2553
แฟร์ ประจําปี 2553

43

29 มกราคม
2553

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่
1/2553

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

44

1 กุมภาพันธ์
2553

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้นํากลุ่ม
สมาชิกสายเลือดใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนา
สหกรณ์ต้นแบบเชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จํากัด

48

ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จํากัด

45

3 กุมภาพันธ์
2553

ประชุมติดตามความก้าวหน้าเครือข่ายคุณค่า
กาแฟชุมพร

12

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

6

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

3

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

3

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

3

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

46

47

48
49
50

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์
4 กุมภาพันธ์
เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด ในการจัด
2553
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ในเครดิตยูเนียน
ผู้อํานวยการสถาบันฯเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการ
17 กุมภาพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ
2553
เพื่อหารือกรอบคิดและแนวทางการจัดการด้าน
การเงินสหกรณ์
18 กุมภาพันธ์
ประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2553
ประชุ ม หารื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการ
18 กุมภาพันธ์
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับชุมนุม
2553
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิสําหรับการเตรียมการ
19 กุมภาพันธ์
โครงการจัดอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
2553
เครดิตยูเนียน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2553
ลําดับ
51
52
53

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

19 กุมภาพันธ์ ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่
2553
2/2553
ร่วมจัดนิทรรศการและสัมมนาหัวข้อ 100 ปีการ
22 กุมภาพันธ์
สหกรณ์ไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่ท้าทาย
2553
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและร่าง
23 กุมภาพันธ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อน
2553
การพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

70

อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์

19

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

54

25 กุมภาพันธ์ ประชุมหารือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําการ
2553
เปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเนียน

4

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

55

26 กุมภาพันธ์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมถวายพานพุ่ม
2553
วันสหกรณ์แห่งชาติ

10

ศูนย์รัชนี แจ่มจรัส สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย

2

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

250

ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย

5

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

56

4 มีนาคม
2553

ประชุมติดตามความก้าวหน้าหารือเครือข่าย
คุณค่ายางพารา

57

5 มีนาคม
2553

58

11 มีนาคม
2553

59

17 มีนาคม
2553

สัมมนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจําปี
2553” รอบที่ 1

8

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

60

30 มีนาคม
2553

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ครั้งที่ 3/2553

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

61

31 มีนาคม
2553

ประชุมคณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

62

2 เมษายน
2553

ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ครั้งที่1/2553

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

63

9 เมษายน
2553

ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี
ประจําปี 2553

200

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องทํา
อย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคง ประชาชนมั่นใจ
ชุมชนไทยเข้มแข็ง
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา
จํากัด
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2553
จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

10

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

เวทีอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
เครดิตยูเนี่ยน รุ่นที่ 1

24

ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนียนแห่งประเทศ
ไทย จํากัด สาขาภาคใต้

21 เมษายน
2553

ประชุมคณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

22 เมษายน
2553

ประชุมหารือโครงการวิจัยพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบ
เชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด

4

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

50

ณ ห้องศรีวรา แกรนด์บอลรูม
โรงแรมทาวน์ อินทาวน์
กรุงเทพฯ

4

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

3

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

64

9 เมษายน
2553

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดพิธีรดน้ําขอพร
เนื่องในวันสงกรานต์จากผู้อํานวยการสถาบันฯ

65

10-11
เมษายน
2553

66
67

ร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ ใน
งานการสัมมนาวิชาการ เรื่องการดําเนินธุรกิจ
สหกรณ์ในสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
และการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2553
สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด
ประชุมหารือการดําเนินการโครงการอบรม
หลักสูตรพัฒนาผู้จัดการสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกร่วมกับACCU
ประชุมหารือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

68

23-24
เมษายน
2553

69

23 เมษายน
2553

70

27 เมษายน
2553

71

28-29
สัมมนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจําปี
เมษายน 2553 2553

10

หาดตะวันรอน พัทยา จ.
ชลบุรี

72

10 พฤษภาคม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนจากการดําเนิน
2553
งานวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

14

ห้องประชุมสหกรณ์ผู้ปลูก
กาแฟชุมพร จํากัด

73

12 พฤษภาคม
ประชุมคณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์
2553

8

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

74

13 พฤษภาคม ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟ
2553
ชุมพร

5

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

75

13 พฤษภาคม ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
2553
ยางพารา

5

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

76

ประชุมนําเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เครือข่าย
14 พฤษภาคม
คุณค่ากาแฟชุมพร และพิจารณาข้อเสนอ
2553
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 2

19

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2553
จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วม
เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

26

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 7

57

ห้องพันธุม ดิษยมณฑล
อาคารเคยู โฮม

79

ประชุมเตรียมการร่วมกับวิทยากรประชุมกลุ่ม
25 พฤษภาคม
(ผศ.ณรงค์ จักรกรณ์) โครงการอบรมเชิง
2553
ปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

3

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

80

25 พฤษภาคม ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
2553
สามพราน

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

81

31
พฤษภาคม-1 เวทีอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัย
มิถุนายน
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2553

120

โรงแรมชลจันทร์ พัทยา
รีสอร์ท

82

2 มิถุนายน
2553

ประชุมเครือข่ายสตรีสหกรณ์

30

ห้องรัชนีแจ่มจรัส 4
สสท.

83

2 มิถุนายน
2553

ประชุมหารือโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต
พืชผักปลอดภัย ตลาดกลางสี่มุมเมือง

3

ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

84

3 มิถุนายน
2553

ตรวจประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

13

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

85

10 มิถุนายน
2553

ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน

8

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

86

11 มิถุนายน
2553

ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับตัวแทนสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย

3

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

87

13 มิถุนายน
2553

50

ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิม
แพคเมืองทองธานี

88

14 มิถุนายน
2553

3

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

77

17-18
พฤษภาคม
2553

78

24-29
พฤษภาคม
2553

กิจกรรม

ร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ใน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2553 ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ประชุมหารือการดําเนินโครงการส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ร่วมกับ บริษัทอดัมส์ เอ็นเตอร์
ไพรเซส จํากัด
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2553
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

89

16 มิถุนายน
2553

ประชุมหารือโครงการการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ระยะที่ 2 : การศึกษาระบบการจัดการกลุ่มและ
รูปแบบการบริหารธุรกิจเกษตรกรอย่างยั่งยืน

3

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

90

17 มิถุนายน
2553

ประชุมหารือการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตพืชผัก
ปลอดภัย ตลาดกลางสี่มุมเมือง

5

ตลาดสี่มุมเมือง

91

18 มิถุนายน
2553

ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2553 ครั้งที่ 1/2553

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

92

21 มิถุนายน
2553

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่
6/2553

10

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

93

22 มิถุนายน
2553

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัยกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน

30

ห้องประชุมโรงแรมโรสการ์
เด้นริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน

94

23 มิถุนายน
2553

เข้าร่วมสัมมนา “ขบวนการสหกรณ์ไทยได้อะไร
จาก พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553”

200

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

95

24 มิถุนายน
2553

ประชุมเตรียมงานดําเนินการโครงการวันพัฒนา
และปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2553

8

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

96

26 มิถุนายน
2553

สว.สก.เข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
มก.ประจําปี 2553

6

ห้อง 204-205,214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
สํานักงานสมาชิกกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม
องค์กรเกษตรกรบ้านคลอง
ใหญ่ ตําบลหนองแซง อําเภอ
หันคา จังหวัดชัยนาท
ห้องประชุม 1 สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ชั้น 14 อาคารเอสเอ็ม
ทาวเวอร์

97

1 กรกฎาคม
2553

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิก
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มองค์กร
เกษตรกรบ้านคลองใหญ่

120

98

2 กรกฎาคม
2553

ประชุมนําเสนอสรุปผลงานวิจัยชุดโครงการวิจัย
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม

12

99

5 กรกฎาคม
2553

ประชุมเครือข่ายสตรีสหกรณ์ : การบูรณาการ
บทบาทหญิงชายในการพัฒนา

30

ห้องประชุม ชสค.
กรุงเทพฯ

100

5 กรกฎาคม
2553

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดําเนินการ
โครงการวิจัยระหว่างสว.สก. และสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย

4

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2553
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

101

5 กรกฎาคม
2553

ประชุมหารือโครงการการพัฒนาตัวแบบ Farmer
shop

4

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

102

7 กรกฎาคม
2553

เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นข้อเสนอ
โครงการวิจัย การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ ระยะที่ 2 : การศึกษารูปแบบการจัดการ
กลุ่มและการเชื่อมโยงสู่ตลาดอย่างยั่งยืน

20

ห้องประชุม 1 สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ชั้น 14 อาคารเอสเอ็ม
ทาวเวอร์

103

7 กรกฎาคม
2553

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ระยะที่ 2

11

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

104

8 กรกฎาคม
2553

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อน
งานวิจัยสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ :
แนวคิดและประสบการณ์

52

ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2
อาคารเคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

105

9 กรกฎาคม
2553

ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2553 ครั้งที่ 2/2553

3

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

106

12 กรกฎาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการวางกรอบทิศทางการ
2553
ดําเนินงานกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน

14

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

107

16 กรกฎาคม เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้า
2553
ทายของคณะเศรษฐศาสตร์ในอนาคต”

25

ห้อง EC5628 ชั้น 6 อาคาร
ปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

108

19 กรกฎาคม ประชุมหารือการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตพืชผัก
2553
ปลอดภัย ตลาดกลางสี่มุมเมือง

3

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

109

20 กรกฎาคม โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
2553
สหกรณ์ไทย ระยะที่ 2

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

110

ประชุมนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยแนวทางการ
21 กรกฎาคม ยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการผลิตและ
2553
การตลาดสําหรับสินค้าของเกษตรกร : การพัฒนา
ตัวแบบ Farmer shop

12

ห้องประชุม 1 สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ชั้น 14 อาคารเอสเอ็ม
ทาวเวอร์

111

22 กรกฎาคม วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการและเสนอ
2553
ผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4

80

โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว
กรุงเทพมหานคร

112

23 กรกฎาคม
ประชุมคณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์
2553

4

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2553
จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

28 กรกฎาคม ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่
2553
7/2553

8

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

114

29 กรกฎาคม ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนข้อตกลง
2553
ความร่วมมือระหว่างสว.สก. กับชสค.

4

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

115

2-6 สิงหาคม ผู้อํานวยการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสินค้า
2553
เกษตรอินทรีย์ในประเทศออสเตรเลีย

3

เมืองซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย

116

9 สิงหาคม
2553

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ผลิตพืชผัก
ปลอดภัย ตลาดกลางสี่มุมเมือง

3

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

117

10 สิงหาคม
2553

เวทีประชุมผู้ประสานงานวิจัยสกว.

110

ห้อง ประชุมศาลากลาง
จังหวัดยโสธร

118

11 สิงหาคม
2553

ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2553 ครั้ง ที่
2/2553

6

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

119

17 สิงหาคม
2553

ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน

7

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

120

18 สิงหาคม
2553

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Famer
shop ร่วมกับนักวิจัย

2

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

121

19 สิงหาคม
2553

7

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

122

23 สิงหาคม
2553

8

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

123

23 สิงหาคม
2553

21

ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

124

24 สิงหาคม
2553

ประชุมทีมกลยุทธ์เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

26 สิงหาคม
2553

ประชุมนําเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานและ
โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า
: สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด

12

ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

113

125

กิจกรรม

ประชุมหารือโครงการวิจัยโครงการวิจัยการ
พัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : สหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
ประชุมหารือภารกิจสว.สก.ร่วมกับที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
(คุณมนตรี คงตระกูลเทียน)
สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
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ตารางกิจกรรมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบป 2553
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

126

2-6 กันยายน
2553

นําเสนอผลงานวิจยั ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าทีเ่ ป็นธรรม ในที่
ประชุม ICA European Research Conference “
Co-operative contribution to plural
economy” เมืองลียง ประเทศฝรัง่ เศส

120

เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส

127

7 กันยายน
2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

128

8 กันยายน
2553

ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนาตัวแบบ
farmer shop

2

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

129

10 กันยายน
2553

3

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

130

10 กันยายน
2553

9

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

131

15 กันยายน
2553

เวทีเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์
ที่มีคุณค่าและสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2554

441

ห้องสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

132

16 กันยายน
2553

ผู้อํานวยการบรรยายพิเศษ “แนวทางและ
กระบวนการพัฒนาการรวมกลุ่มและเครือข่าย
เกษตรกร”

150

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ อยุธยา สกว.

133

20 กันยายน
2553

ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนาตัวแบบ
farmer shop

2

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

134

22 กันยายน
2553

ประชุมจัดทําแผนการดําเนินการโครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 2

4

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

135

27 กันยายน
2553

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

35

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

136

28 กันยายน
2553

ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนาตัวแบบ
farmer shop

2

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

137

28 กันยายน
2553

ประชุมหารือเตรียมการโครงการวิจยั แนวทางการ
พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพา
ตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์

3

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

136

29 กันยายน
2553

ประชุมคณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์

6

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

ลําดับ

ประชุมเตรียมการการจัดบู๊ทเปิดตัว farmer
shop ในงานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติ
คุณฯ แห่งปี 2553
ประชุมเตรียมงานเสวนาวิชาการและประกาศ
เกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าและสหกรณ์ที่มี
คุณค่าแห่งปี 2553
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เอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในรอบปี 2553
ในรอบ 2553 สว.สก.ได้มีการดําเนินการจัดทําเอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ภายใต้ภารกิจ
4 ด้าน จํานวนทั้งสิ้น 36 รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
ธันวาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553

2. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
มีนาคม – พฤษภาคม 2553

3. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
มิถุนายน – สิงหาคม 2553

4. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
กันยายน – พฤศจิกายน 2552

5. คู่มือ การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

6. คู่มือ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ
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7. คู่มือ การจัดทําแผนกลยุทธ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์

8. คู่มือ การจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์

9. คู่มือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในสหกรณ์การเกษตร

10. คู่มือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

11. คู่มือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

12. คู่มือการจัดทําแผนธุรกิจ
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13. คู่มือ ผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า

14. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ”

15. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม”

16. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาสหกรณ์

17. รายงานประจําปี 2552

18. รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาลู่ทางการเชื่อมโยง
พันธมิตร China CO-OPs
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19. ทําเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ชํานาญการ” รุ่นที 6

20. ทําเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร
“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ”
รุ่นที่ 7

21. สรุปผลการดําเนินงาน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

22. โบชัวร์ โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

23. โบชัวร์ โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่าธุรกิจสวนสามพราน

24. โบชัวร์ เครือข่ายคุณค่า
Value Network
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25. โบชัวร์ ประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2553

26. โบชัวร์ Farmer Shop

27. โบชัวร์ วารสารฅนสหกรณ์

28. diary 2010

29. ซีดีข้อมูล ทําเนียบผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 6

30. ซีดีข้อมูล ทําเนียบ ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 7
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31. ซีดีข้อมูล วีดิทศั น์สว.สก. ปีที่ 4

32. เว็บไซต์

33. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณ์/สหกรณ์ที่มีคุณค่า

34. กระเป๋าเอกสาร
โครงการ farmer Shop

35. กระเป๋าเอกสาร
เวทีเสวนาวิชาการ วันที่ 15 กันยายน 2553

36. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
โครงการ Farmer Shop
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แผนงานประจําปี 2554
สว.สก.จัดทําแผนงานประจําปี 2554 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
กําหนดกรอบการทํางานในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดสําหรับหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีรายละเอียดจําแนกตาม
ภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้
ภารกิจที่ 1 : แผนงานวิจัย
1.1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม
1.2 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์
1.3 โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน
1.4 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
ระยะที่ 2
1.5 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
1.6 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา
ปีที่ 2
1.7 โครงการวิจัยเพื่อดําเนินการพัฒนาตัว
แบบ farmer shop
1.8 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
1.9 โครงการการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์
เชิงคุณค่า : กรณีสหกรณ์การเกษตร
บ้านค่าย จํากัด
1.10 โครงการนําร่องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอม
มะลิ
1.11 โครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ
ภารกิจที่ 2 : แผนงานการบริการวิชาการ

2.1 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ
2.2 หลักสูตรผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า
2.3 หลักสูตร Mini MBA ร่วมกับ ACCU
2.4 หลักสูตรการพัฒนาผู้นําร่วมกับขสค.
2.5 หลักสูตรการบริหารจัดการสอ.เชิง
คุณค่า
2.6 โครงการจัดนิทรรศการ มก.
2.7 โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับศศ.
2.8 โครงการนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศ
2.9 โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า

ตัวชีว้ ัด
ความสําเร็จ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ

ระยะเวลา (ต.ค.53-ก.ย. 54)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
รายงานวิจัย/
ฐานข้อมูล/
การนําเสนอ
รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
จํานวนผู้เข้าอบรม/
เอกสารวิชาการ/
เพื่อการเผยแพร่/
แบบคิดเห็น

ระยะเวลา (ต.ค.53-ก.ย. 54)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ผู้กาํ กับ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ปฏิบัติ

2,449,800

ผอ.

นักวิจัย

1,196,000

ผอ.

นักวิจัย

563,200

ผอ.

นักวิจัย

385,000

ผอ.

นักวิจัย

506,000

ผอ.

นักวิจัย

553,300

ผอ.

นักวิจัย

2,981,000

ผอ.

นักวิจัย

390,500

ผอ.

นักวิจัย

100,000

ผอ.

นักวิจัย

150,000

ผอ.

นักวิจัย

1,000,000

ผอ.

นักวิจัย

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ผู้กาํ กับ

ผู้ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

60
20
15
30
30

414,000
-

ผอ.
ผอ.
ผอ.
ผอ.

จนท.
จนท.
จนท.
จนท.

ผอ.

จนท.

100
50
30
300

20,000
10,000
10,000-

ผอ.
ผอ.
ผอ.

จนท.
จนท.
จนท.

200,000

ผอ.

จนท.
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แผนงานของสว.สก. ประจําป 2554
ภารกิจที่ 3 : แผนงานการเชื่อมโยง
เครือข่าย-ศูนย์
สารสนเทศ
3.1 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
: การพัฒนาเว็บไซต์
3.2 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
: วารสารฅนสหกรณ์
3.3 การสร้าง social network ผ่าน
facebook
3.4 การเชื่อมโยงเครือข่าย
(1) เครือข่ายคลังสมอง
(2) เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า
(3) เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์
(4) เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มี
คุณค่า
(5) เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการฯ
(6) เครือข่ายสตรีสหกรณ์
(7) เครือข่ายเว็บไซต์
ภารกิจที่ 4 : แผนงานพัฒนาองค์กร

ระยะเวลา (ต.ค.53-ก.ย. 54)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1

4.2 โครงการฝึกอบรม
4.3 โครงการนําเสนอบทความวิชาการ/
ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ
4.4 โครงการร่วมเรียนรูเ้ วทีวจิ ัย
4.5 โครงการบ่มเพาะนักวิจัย
4.6 โครงการนําเสนอผลงานวิจัย

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

จํานวนบทความ/ข่าว
กิจกรรม/ชุดความรูท้ ี่นาํ
เผยแพร่
จํานวน 4 ฉบับ x 800
เล่ม/จํานวนสมาชิก
เพิ่มขึ้น
จ/นผูล้ งทะเบียนเข้า
ร่วม
จ/นผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ
ของสว.สก.
จ/นนักวิจัยที่มีส่วนร่วม
ในภารกิจของสว.สก.
จ/นสมาขิก
วารสารฅนสหกรณ์
จ/นผู้นาํ ที่มสี ่วนร่วมใน
ภารกิจของสว.สก.
จ/นผู้ตรวจสอบฯที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ
ของสว.สก.
จ/นสตรีสหกรณ์ที่มสี ่วน
ร่วมในภารกิจของ
สว.สก.
จํานวนผู้สืบค้น/ผู้ที่
สนใจในภารกิจของ
สว.สก.
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระยะเวลา (ต.ค.53-ก.ย. 54)
1

4.1 โครงการสัมมนา

2

จ/นคนเข้าร่วม/
จ/นเวทีสัมมนาทีเ่ ข้า
ร่วม/งบประมาณ
จ/นคนเข้าร่วม/
จ/นโครงการทีจ่ ัด
ฝึกอบรม/งบประมาณ
จ/นคนเข้าร่วม/
จ/นเครั้งที่นาํ เสนอ/
งบประมาณ
จ/นคนเข้าร่วม/
จ/นเวทีเรียนรู้ที่เข้า
ร่วม/งบประมาณ
จ/นบุคลากรที่เป็น
นักวิจัย/งบประมาณ
วิจยั ต่อราย
จ/นบุคลากรที่เป็น
นักวิจัย/งบประมาณ
วิจยั ต่อราย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ผู้กาํ กับ

ผู้ปฏิบัติ

งบประมาณจาก
โครงการ 1.2

ผอ.

จนท.

-

ผอ.

จนท.

-

ผอ.

จนท.

งบประมาณชุด
โครงการวิจัย

ผอ.

จนท.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
24,200

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กาํ กับ ผู้ปฏิบัติ
ผอ.
จนท.

20,000

ผอ.

จนท.

160,000

ผอ.

ผอ./
จนท.

20,000

ผอ.

จนท.

10,000

ผอ.

จนท.

5,000

ผอ.

จนท.
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