
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
สารจากประธานกรรมการ (a) 
สารจากผู้อํานวยการ (b) 
สารบัญ (c) 
 บทบาทของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  1 
 ยุทธศาสตร์การดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตรร์ะยะท่ี 2  2 
 แผนท่ีกลยุทธ ์  3 
 โครงสร้างการบริหารงาน  4 
 คณะกรรมการประจําสถาบัน  5 
 ที่ปรึกษาสถาบัน  6 
 ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ  6 
 ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานการวิจัย  7 
 ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  8 
 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน  9 
 ที่ต้ังและสํานักงาน 10 
 การเงินประจําปีงบประมาณ 2554 11 
 รายงานฐานะการเงินประจําปีงบประมาณ 2554 13 
 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 14 
 แผนการดําเนินงานในรอบปี 2554 15 
 ผลการดําเนินงานในรอบปี 2554 17 
 ผลงานเด่นในรอบปี 2554 21 
 กลไกการขับเคล่ือนความรู้...สู่สังคมข้อมูลข่าวสาร 26 
 ผลการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2553 30 
 ตารางกิจกรรมสถาบันในรอบปี 2554 33 
 เอกสารและส่ิงพิมพ์เผยแพร่ในรอบปี 2554 48 
 แผนงานประจําปี 2555 55 
 ปฏิทินแผนงาน/กิจกรรมประจําปี 2555 57 

สารบัญ 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2548 ภายใต้บริบทการเป็นหน่วยงานพ่ึงพา
ตน เองภายใ ต้การ กํ า กับ ดูแลของคณะ
เศรษฐศาสตร์ (เริ่มต้ังแต่ปี 2552) โดยมี
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ จํานวน 10 
คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เป็นประธาน มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ   หัวหน้าหน่วยงาน  คือ 
ผู้อํานวยการสถาบันฯ ทําหน้าที่บริหารจัดการ
เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน
ฯ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2553 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน 3 
ประการ ได้แก่ 1. ดําเนินการวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือให้มีองค์ความรู้
อ ย่าง ต่อเ น่ือง  ที่ จะ เ ก้ือหนุนการพัฒนา
ก ร ะบวนก า รสหก รณ์ อ ย่ า ง เ หม า ะสม 
สอดคล้ อ ง กั บ ปั จ จั ย ส ภ าพแ วดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลง 2. สนับสนุน ส่งเสริม และ
ดําเนินการด้านการศึกษาและบริการวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานรัฐ และ
เอกชน ตลอดจนผู้สนใจ และ 3. ทําหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการด้านสหกรณ์และแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์  ชุมชน  สั งคม  และ
ประเทศชาติ 

และได้มีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคล่ือนภารกิจสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
การวิจัย การบริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร 
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คณะกรรมการประจําสถาบัน ท่ีปรึกษาสถาบันฯ

ผูอํานวยการ

ผูทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ

ท่ีปรึกษาผูอํานวยการ

ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย

ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
2

นักวิชาการเงินและบัญชี
1

เจาหนาท่ีวิจัย
1

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะเศรษฐศาสตร

รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

เจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศสหกรณ
และนักวิจัย 4

เจาหนาท่ีประจําราน
Farmer Shop 3
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีสถานที่

ต้ังอยู่ที่ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ช้ัน 2 มีพ้ืนที่ใช้
สอยรวมกันทั้งสิ้น 126.06 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
ห้องผู้ อํ านวยการและรองผู้ อํ านวยการ  (204) 
สํานักงานสถาบันฯ (205) และศูนย์สารสนเทศ
สหกรณ์ (214) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ 

สํานักงาน 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
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สถาบันฯจัดทําแผนงานประจําปี 2554 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และกําหนดกรอบการทํางานในการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดสําหรับหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
โดยมีรายละเอียดจําแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และ
การพัฒนาองค์กร ดังน้ี  

 

ภารกิจท่ี 1 : แผนงานวิจัย ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.53-ก.ย. 54) งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

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

1.1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

            
2,449,800 ผอ. นักวิจัย 

1.2 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์ 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

            
1,196,000 ผอ. นักวิจัย 

1.3 โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน ปีที่ 2 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

            
563,200 ผอ. นักวิจัย 

1.4 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้   
     ระยะที่ 2 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

            
385,000 ผอ. นักวิจัย 

1.5 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

            
506,000 ผอ. นักวิจัย 

1.6 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา 
ปีที่ 2 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

            
553,300 ผอ. นักวิจัย 

1.7 โครงการวิจัยเพื่อดําเนินการพัฒนาตัว
แบบ farmer shop 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

            
2,981,000 ผอ. นักวิจัย 

1.8 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

            
390,500 ผอ. นักวิจัย 

1.9 โครงการการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์
เชิงคุณค่า : กรณีสหกรณ์การเกษตร
บ้านค่าย จํากัด 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

            
100,000 ผอ. นักวิจัย 

1.10 โครงการนําร่องการพัฒนาระบบสาร 
สนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ 

รายงานวิจัย/
ฐานข้อมูล/ 
การนําเสนอ 

            
150,000 ผอ. นักวิจัย 

1.11 โครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

            
1,000,000 ผอ. นักวิจัย 

ภารกิจท่ี 2 : แผนงานการบริการวิชาการ จํานวนผู้เข้าอบรม/
เอกสารวิชาการ/
เพื่อการเผยแพร่/

แบบคิดเห็น 

            

   

2.1 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ 50             345,000 ผอ. จนท. 
2.2 หลักสูตรผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า 20             - ผอ. จนท. 
2.3 หลักสูตร Mini MBA ร่วมกับ ACCU 15             - ผอ. จนท. 
2.4 หลักสูตรการพัฒนาผู้นําร่วมกับขสค. 30             - ผอ. จนท. 
2.5 หลักสูตรการบริหารจัดการสอ.เชิง

คุณค่า 
30             - 

ผอ. จนท. 

2.6 โครงการจัดนิทรรศการ มก. 100             20,000 ผอ. จนท. 
2.7 โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับศศ. 50             10,000 ผอ. จนท. 
2.8 โครงการนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศ 30             10,000- ผอ. จนท. 
2.9  โครงการประกาศเกียรติคุณนกัสหกรณ์ 

และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
300             

200,000 ผอ. จนท. 
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ภารกิจท่ี 3 : แผนงานการเชื่อมโยง 
เครือข่าย-ศูนย์
สารสนเทศ 

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

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

3.1 เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th จํานวนผู้สืบค้น/จํานวน
บทความ/ข่าวกิจกรรม/
ชุดความรูท้ี่นําเผยแพร ่

            
งบประมาณจาก
โครงการ 1.2 ผอ. จนท. 

3.2 วารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 4 ฉบับ x 800 
เล่ม/จํานวนสมาชิก

เพิ่มข้ึน 

            
งบประมาณจาก
โครงการ 1.2 ผอ. จนท. 

3.3 การสร้าง social network ผ่าน 
facebook 

จ/นผู้ลงทะเบียนเข้า
ร่วม 

            งบประมาณจาก
โครงการ 1.2 ผอ. จนท. 

3.4 การเชื่อมโยงเครือข่าย              งบประมาณชุด
โครงการวิจัย 

(1.1) 

ผอ. จนท. 
(1) เครือข่ายคลังสมอง จ/นผู้ทรงคุณวฒุิที่มี

ส่วนร่วมในภารกิจ
ของสว.สก. 

              

(2) เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า จ/นนักวิจัยที่มีส่วนร่วม
ในภารกิจของสว.สก. 

               

(3) เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ จ/นสมาขิก 
วารสารฅนสหกรณ ์

               

(4) เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มี
คุณค่า 

จ/นผู้นําที่มสี่วนรว่มใน
ภารกิจของสว.สก. 

               

(5) เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการฯ จ/นผู้ตรวจสอบฯที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ

ของสว.สก. 

               

(6) เครือข่ายสตรีสหกรณ์ จ/นสตรีสหกรณท์ี่มสี่วน
ร่วมในภารกิจของ 

สว.สก. 

               

(7) เครือข่ายเว็บไซต์ ผู้ที่สนใจในสหกรณแ์ละ
ร่วมในภารกิจของ 

สว.สก. 

               

ภารกิจที่ 4 : แผนงานพฒันาองค์กร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.53-ก.ย. 54) งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

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

4.1 โครงการสัมมนา จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีสัมมนาทีเ่ข้า
ร่วม/งบประมาณ 

            25,000 ผอ. จนท. 

4.2 โครงการฝึกอบรม จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นโครงการที่จัด

ฝึกอบรม/งบประมาณ 

            20,000 ผอ. จนท. 

4.3 โครงการนําเสนอบทความวิชาการ จ/นคนเข้าร่วม/  
จ/นเครั้งที่นําเสนอ/

งบประมาณ 

            160,000 ผอ. ผอ. 

4.4 โครงการร่วมเรียนรู้เวทีวิจัย จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีเรยีนรู้ที่เข้า
ร่วม/งบประมาณ 

            20,000 ผอ. จนท. 

4.5 โครงการบ่มเพาะนักวิจัย จ/นบุคลากรที่เป็น
นักวิจัย/งบประมาณ

วิจัยต่อราย 

            10,000 ผอ. จนท. 

4.6 โครงการนําเสนอผลงานวิจัย จ/นบุคลากรที่เป็น
นักวิจัย/งบประมาณ

วิจัยต่อราย 

            5,000 ผอ. จนท. 
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ผลการดําเนินงานของสถาบันฯในรอบปี 2554 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ภารกิจด้านการวิจัย 
ภารกิจด้านการวิจัยของสถาบันฯเป็นไปตามระบบการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การประสานงานเพ่ือการวิจัยด้านสหกรณ์” โดยในปี 2554 มีชุด
โครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4” เป็นตัวขับเคล่ือน
โครงการวิจัยทั้งสิ้น 10 โครงการ มีนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการ 80 คน และมีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยทั้งสิ้น 
6,266 คน ได้แก่ 
 

ลําดับ โครงการวิจัย ระยะเวลาดําเนนิงาน งบประมาณ 
จํานวน
นักวิจัย 

จํานวน 
ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 

1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 4 

1 ก.ค.53-30 มิ.ย.54 2,449,800 11 2,110 

2 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3 

15 ส.ค.53-14 ส.ค.54 1,196,000 15 1,241 

3 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 
ระยะที่ 2 

1 มี.ค.53-28 ก.พ.54 385,000 5 165 

4 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา 
ปีที่ 2 

15 ก.ค.53-14 ก.ค.54 553,300 5 83 

5 โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน ปีที่ 2 

15 ก.ย.53-14 ก.ย.54 563,200 11 1,314 

6 โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการ
ตัวแบบ farmer Shop 

15 ส.ค.53-14 ส.ค.54 2,981,000 12 1,308 

7 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนพ่ึงพาตนเอง
และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 

15 ต.ค.53-14 ก.ค.54 390,500 6 134 

8 โครงการนําร่องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ 

1 มิ.ย.53-30 พ.ค.54 150,000 3 16 

9 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2 

15 พ.ค.53-14 พ.ค.54 506,000 5 122 

10 โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการ
ตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า: กรณี 
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด 

1 ต.ค. 53-30ก.ย. 54 
100,000 

*ใช้งบประมาณ
เครือข่าย 

3 55 

11 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการ
ส่งเสริมบทบาทสหกรณ์พนักงาน สสท. 

15 มิย.54-14 ก.พ.54 198,000 4 85 

รวม      9,472,800 80 6,266 
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2. ภารกิจด้านการบริการวิชาการ 

ผลการให้บริการวิชาการในรอบปี 2554 ภายใต้โครงการความร่วมมือของเครือข่าย มีจํานวน  
ผู้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งสิ้น 2,699 คน ได้แก่ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวนผู้เข้า 
มามีส่วนร่วม 

ค่าใช้จ่าย (บาท) เอกสารเผยแพร ่

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําการเปล่ียนแปลงใน 
เครดิตยูเนี่ยน (23 เมษายน 2554) 

45 - คู่มืออบรมผู้นําการ
เปล่ียนแปลงใน ช.ส.ค.  

1 ชุด 
2 โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 8  (14-19 มีนาคม 2554) 
88 306,600 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ชํานาญการ 1 ชดุ 

3 โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 9 (25-30 กรกฎาคม 2554) 

44 607,200 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ 1 ชดุ 
4 โครงการเสวนาวิชาการ “ขบวนการนําคุณค่าสหกรณ์              

สู่ทางเลือก เพ่ือการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ ปี 2554” 
(15 กันยายน 2554) 

473 232,500 เอกสารประกอบการ
เสวนา 1 ชุด 

5 นิทรรศการผลลัพธ์งานวิจัยในงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ปี 2554 
(28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554) 

496 16,000 เอกสารประชาสัมพันธ์
งานวิจัย 

6 ร่วมนําผลลัพธ์งานวิจัย(ข้าวเกิดบุญ, ข้าวคุณธรรม) เผยแพร่
และจําหน่ายในงานนิทรรศการ “Health Food and 
Ingredient Thailand (HFIT 2011) 
(2-6 มีนาคม, 2554) 

200 2,000 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์งานวิจัย 

7 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานวันธุรกิจ
การเกษตร ประจําปีการศึกษา 2553  
(1-2 ธันวาคม 2553) 

200 1,280 โบชัวร์/สินค้า Farmer 
Shop เพ่ือการประชา 
สัมพันธ์และจําหน่าย 

8 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานฉลอง
ครบรอบ 30 ปี  ร้านสหกรณ์ กฟผ. จก. 
(5-7 มกราคม 2554) 

360 24,175.20 โบชัวร์/สินค้า Farmer 
Shop เพ่ือการปชส.และ

จําหน่าย 
9 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานเกษตร

แฟร์ ประจําปี 2554 
(28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554) 

270 92,500 โบชัวร์/สินค้า Farmer 
Shop เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์และ
จําหน่าย 

10 นิทรรศการอาหารปลอดภัย ณ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 
(17-23 มีนาคม 2554) 

300 - โบชัวร์/สินค้า Farmer 
Shop เพ่ือการปชส.และ

จําหน่าย 
11 โครงการนักขายมืออาชีพ สไตล์สหกรณ์ 

(5-6 กรกฎาคม 2554) 
23 22,649 เอกสารประกอบ 

การอบรม 
12 โครงการ Knowledge Sharing ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer 

Shop 
(17 สิงหาคม 2554) 

50 5,823 โบชัวร์ 
 Farmer Shop เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ 
13 โครงการประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop ผ่านการจัด

นิทรรศการในงาน “มูลค่าเพ่ิมสร้างสร้างได้...สไตล์ Green 
Economy” (25 สิงหาคม 2554) 

50 5,495 โบชัวร์ 
 Farmer Shop เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ 
 รวม 2,699 1,316,222.20  
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3. ภารกิจด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย 

ภารกิจด้านการเช่ือมโยงเครือข่ายของสถาบันฯ เป็นไปภายใต้ชุดความรู้ “การเช่ือมโยงเครือข่ย
คุณค่า” มีผลลพัธ์จากการดําเนินภารกิจทั้งสิ้น 10 เครือข่าย มีภาคีเครือขา่ยทั้งสิ้น 10,402 คน ได้แก่ 
 
ลําดับ กิจกรรมการเช่ือมโยงเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้

1 เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
เข้าร่วมโครงการอบรม  
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

- มีผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมในเครือข่าย 
จํานวน 382 คน 

- มีสมาชิก facebook 112 คน 
2 เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า นักวิจัยภายใต้ชุดความรู้                  

“การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า”  
- นักวิจัย จํานวน 420 คน 
- มีสมาชิก facebook 48 คน 

3 เครือข่ายคลังสมอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ภายใต้ชุด
ความรู้ “การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 118 คน 

4 เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า ผู้นําสหกรณ์ภายใต้ชุดความรู้ “การ
เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” 

- ผู้นํา จํานวน 283 คน 

5 เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ ผู้นําสหกรณ์และผู้สนใจ - สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 384 
คน 

- มีสมาชิก facebook 79 คน 
6 เครือข่าย Farmer Shop ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนสหกรณ์ 

และผู้สนใจ 
- ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งส้ิน  
  1,320 คน 
- มีภาคีและหน่วยงานเข้ามามีส่วน 
  ร่วมในโครงการทั้งส้ิน 117 ภาคี/ 
  หน่วยงาน 
- จํานวนสินค้าทั้งส้ิน 452 รายการ 

7 เครือข่ายเว็บไซต์  
(เครือข่ายสังคมข้อมูลข่าวสาร) 

ผู้นําสหกรณ์ / สมาชิก social network 
/ ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูล / ผู้ที่มีความ
สนใจ 

- ผู้สืบค้นข้อมูล จํานวน 6,330 คน 
- มีสมาชิก facebook 406 คน 

8 
 

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ชาวนาคุณธรรม ผู้ประกอบการ บริษัท
ส่งออก และปณท. 

- ชาวนาท่ีเข้าร่วมเครือข่าย จํานวน 259 คน 
- มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเครือข่าย 
จํานวน 14 แห่ง 

- แบรนด์ข้าวคุณธรรม 
- ชุดความรู้การสร้างแบรนด์และการ
แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําภายใต้
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

- ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม 16 แห่ง 
- นวัตกรรมการพัฒนาระบบธุรกิจข้าวหอม
มะลิไทยภายใต้โซ่อุปทาน 

9 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย สหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ 5 จังหวัดในภาค
อีสาน จํานวน 16 แห่ง  

- ตัวแบบเครือข่ายเชิงธุรกิจ 
- แผนธุรกิจเครือข่ายในการสร้างอํานาจ
การต่อรองด้านการตลาด 

- แบรนด์ข้าวเกิดบุญ 
- ชุดความรู้การสร้างแบรนด์/การตลาด/
การบริหารความเส่ียง 

- แผนการปกป้องภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิ
ไทยด้วยแบรนด์เกิดบุญ 

10 เครือข่ายตลาดสุขใจ ผู้ประกอบการ / ผู้เยีย่มชมตลาดสุขใจ  - ชุดความรู้การตลาด 
- การบริหารความเส่ียง 
- การสร้างเครือข่าย 
- การต่อรองด้านการตลาด 
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4. ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กร 

ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กร สถาบันฯได้ดําเนินภารกิจ ดังน้ี 
 

ลําดบั โครงการ/กิจกรรม ผลลพัธท่ี์ได ้
1 เจรจาธุรกจิและแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้บริหาร  

Co-operative College ศึกษาดงูาน UK Aware 2011 
 และหน่วยงาน Fairtraders Co-operatives 
(วันท่ี18-27 มี.ค. 54) 

- ได้ความรู้และประสบการณ์วิจัย และการให้การศึกษาอบรม ท่ีเน้นใน
เรื่องของแนวทางการบริหารจดัการโซ่อุปทาน 

- ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัการพัฒนาธุรกจิของกลุ่มธุรกจิสหกรณ์ในอังกฤษ 
ภายใต้ Campaign “Co-operative Good for Everyone” ซ่ึงเป็นไปใน
แนวทางของการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ซ่ึงสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ ในการวจิัยและการให้บริการวิชาการของสว.สก. 

- โครงการความร่วมมือในการทําวจิัยร่วมกันแบบ Matching Fund 
ร่วมกบัทาง Co-operative College 

- ความรู้เกีย่วกับทิศทางอนาคตของการพัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิารใน
กลุม่ธนาคาร อาหาร เสื้อผา้ ของใช้ อุปโภคบริโภค ท่ีให้ความสาํคัญ
เรื่องการพัฒนาท่ีย่ังยืน และแนวคิดเรือ่งการดําเนินงานของ Ethical 
Bank ท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ในภารกจิงานวจิัย 

2 การส่งบุคลากรเข้าร่วมเวทีวจิัย อบรม สมัมนา  
ประชุมวิชาการ                    

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

3 การสัมมนาสว.สก. - บุคลากรเขา้ใจในกรอบทิศทางการทํางานของสว.สก.ในช่วงเวลาของ
แผนกลยุทธ์ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2554-2559) 

4 การอบรมประกันคุณภาพ - บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการจดัทําประกันคุณภาพ ป ี2554  
5 เวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การดาํเนินการจัดทําประกันคุณภาพให้

อยู่ในวิถีการทํางาน 
- บุคลากรสว.สก.มความเข้าใจและมีแผนการดําเนินการจัดทําประกัน
คุณภาพให้อยู่ในวถีิการทํางาน 

6 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับทุนวจิัย 
(1) หัวหน้าโครงการ 2 คน ได้แก่ น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร และ 

นายสุพจน์  สุขสมงาม 
(2) นักวิจัย 4 คน ได้แก่ น.ส.ผสุดี กลิ่นเกษร  น.ส.ธนภรณ์  

ผ่องประทุม นายสนธยา สแีดง และนายธนวัฒน์   
ธนะปลื้ม 

(3) ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 2 คน ได้แก่ น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร 
และ น.ส.ธราภรณ ์ ศรีงาม 

- ได้รับทุนวิจัยในฐานะผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการประสานงาน 
หัวหน้าโครงการวจิัยร่วมโครงการวจิัยกลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่าสามพราน 
นักวิจัยโครงการพฒันาและดาํเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
นักวิจัยโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์และ
หัวหน้าโครงการวจิัยและนักวจิัยโครงการนําร่องการพฒันาระบบ
สารสนเทศด้านการตลาดข้าว 

7 โครงการ SMART เพิ่มศักยภาพในการทํางานของบุคลากร - บุคลากรมกีารทํางานท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน มองเห็นเปา้หมาย
ร่มในงานสว.สก. 

8 เวทีถอดบทเรียนในท่ีประชุมสว.สก. - ขับเคลื่อนอตัลกัษณ์ของคน สว.สก. “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจใน
วิสัยทัศน์ มีความรบัผิดชอบ และมององค์รวม” 

9 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเจรจา 
ความร่วมมอืกบั Coop College ณ ประเทศองักฤษ 

- ทราบสถานการณ์ของการขับเคลือ่นการพัฒนาสหกรณ์และการค้าท่ี
เป็นธรรม ของขบวนการสหกรณใ์นประเทศอังกฤษ 

- หาแนวทางความร่วมมือระหว่าง Cooperative college และ
หน่วยงานอื่นเพ่ือการยกระดับการขับเคลื่อนการวจิัยของชุดโครงการ
ในอนาคต 

10 โครงการ IFOAM Organic World Congress ครั้งท่ี 17 - ทราบสถานการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน 
- ได้รับความรู้การพัฒนาด้านเกษตรในอนาคต 
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กระบวนการวิจัยภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 

 
 
 
 Farmer Shop 

 
 

  Farmer Shop เป็นโครงการนําร่องเพ่ือการพัฒนาและ

ดําเนินการตัวแบบร้านค้าปลีกชุมชน ที่ได้นําเอาชุดความรู้ด้านการบริหาร

จัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ในการออกแบบระบบการดําเนิน 

งานวิจัย โดยกระบวนการวิจัยจะครอบคลุมการดําเนินการ ตั้งแต่การสร้างเครือข่ายอุปทาน การพัฒนา

คุณภาพ มาตรฐานสินค้า และการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ การวางระบบ จัดหา และ

ตรวจสอบย้อนกลับ การบริหารจัดการ

ร้านค้า ปลีกและการสร้างแบรนด์ Farmer 

Shop โดยคาดหวังจะให้เกิดเป็นตัวแบบ

ร้านค้าปลีกทางเลือก ที่ขยายผลไปจัดตั้ง 

ใ น ชุ ม ช น  ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ ใ น ก ลุ่ ม

ผู้ประกอบการรายย่อย ซ่ึงจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ทั้งด้านการลดปัญหาข้อจํากัด

ของ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีค่าใช้จ่ายการตลาดสูง 

อีกทั้งเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่มีแหล่ง

จําหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 
 

 

  ภายใต้สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” และวิสัยทัศน์ “ร้านค้า
ปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน”  จึงคาดหวังว่า ตัวแบบ “Farmer Shop” จะมีผลลัพธ์ใน
รูปแบบของระบบธุรกิจเชิงคุณค่าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องภายใต้โซ่อุปทานที่ตระหนักในระบบคุณค่าและการค้าที่
เป็นธรรม จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรธุรกิจร่วมกัน ในขณะเดียวกัน กลไกของ Farmer Shop ก็จะ
รณรงค์ให้ประชาชนในสังคม หันมาอุดหนุนสินค้าไทย ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ซึ่งจะทําให้เกิดผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ ใน 3 ประการ ประการแรก สินค้าเกษตรกรสามารถจําหน่ายได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
ความยากจนของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ได้มีช่องทาง
การตลาดที่สามารถ เข้าถึงผู้บริโภคอีกทางเลือกหน่ึง ประการที่ 2 การรักษาส่วนแบ่งการตลาดของสินค้า
เกษตรแปรรูปไทยในธุรกิจค้าปลีกของประเทศ ประการที่ 3 การปลูกจิตสํานึกการพ่ึงพาและร่วมมือกันของ
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ประชาชน ที่หันมาศรัทธา และไว้วางใจท่ีจะอุดหนุนสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมในร้าน Farmer Shop 
ตลอดไป 

 

  โครงการ Farmer Shop จะมุ่งเน้นไปที่การนํา
ทุนความรู้ ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรท่ีเป็นผลผลิตงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ โดยคาดหวังจะนําไปสู่การสร้างระบบธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ ในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ใน
กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เพ่ือการรักษาส่วนแบ่ง การตลาด ของ
สินค้าเกษตรแปรรูปในสภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับ คู่แข่ง
ทางการค้าจากต่างประเทศ ในยุคเปิดเสรีอาเซียน อีกทั้งการลด
ข้อจํากัด/อุปสรรคของสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นเรื่องการพัฒนา
ช่องทางการตลาด เพ่ือการเข้าถึงผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และการนําไปใช้
ประโยชน์ โดยการดําเนินการโครงการจะใช้ระยะเวลาต่อเน่ือง 5 
ปี เพ่ือนําไปสู่การขยายผลการจัดต้ังและดําเนินงาน Farmer 
Shop ในชุมชน สหกรณ์และผู้ประกอบการรายย่อยต่อไป 
 

  ผลการดําเนินงาน 1 ปี ที่ผ่านมา มีสมาชิก

เครือข่ายผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรจํานวน 137 รายมี

สินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดสรรสินค้า

โครงการ Farmer shop จํานวน 225 รายการ มีผู้สนใจเข้ามา

เป็นสมาชิกสังคมข้อมูลข่าวสารในเครือข่าย Facebook Farmer 

Shop จํานวน 514 ราย ปัจจุบันสถาบันฯได้เปดิ Outlet โครงการ

ร้าน Farmer Shop ณ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด Outlet โครงการร้าน Farmer Shop ณ ร้านไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

และได้เปิดดําเนินการโครงการร้าน Farmer Shop นําร่องแห่งแรก ณ คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 

สิงหาคม 2554 ซ่ึงการรวมพลังในการขับเคล่ือนโครงการ Farmer Shop นั้น ช่วยยกระดับความสามารถใน

อํานาจการต่อรองแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายการตลาดได้ 15-20% 

นอกจากนั้นยังช่วยเปิดโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs และสถาบันเกษตรกร ใน

การสร้างแบรนด์ “Farmer Shop” ร่วมกัน  
 
 
 
 
 
 
 

ร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

Outlet Farmer Shop ณ รส.กฟผ. Outlet Farmer Shop ณ ร้านไรสุ่วรรณ อ.ปากชอ่ง
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 ตลาดสขุใจ 

 

ตลาดสุขใจเป็นผลลัพธ์งานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานโดยมีโรงแรม
สวนสามพรานเป็นแกนนํา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะให้
เป็นศูนย์รวมของเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค นักวิชาการ
และผู้ประกอบการ ที่จะมาร่วมกันสร้างตลาดสุขใจให้เป็น
แหล่งรวบรวมและเป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย มาจําหน่ายถึงมือผู้บริโภคใน
ราคาที่เป็นธรรมบนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยหวังว่าจะเป็น
ตลาดทางเลือกสําหรับคนรักสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และเป็นตัวแบบสังคมเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัยในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากสินค้า
เกษตรทั่วไปเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนักเห็นคุณค่าของ
การผลิตสินค้าปลอดภัยและนําไปสู่การปลอดสารเคมีใน
อนาคต ภายใต้ปณิธานร่วมที่จะ  

การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพ โดยสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ต่างมีปณิธานร่วม “มุ่งให้ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึง
เกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้
ความรู้และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดี มีความสุขถ้วน
หน้า” ที่จะปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรที่นําไปสู่การ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  โดยจะใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้
สวนสามพรานเป็นช่องทางการเข้าถึงความรู้ โดยมีวิทยากร
ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในด้านการผลิต  การ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว การถนอมอาหาร การตลาด และ
ความรู้ต่างๆ ที่จําเป็น แวะเวียนมาให้ความรู้กับเกษตรกร
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในตลาดสุขใจ นักท่องเท่ียว และ
ผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งยังมีบริการด้านการ
ตรวจเช็คมาตรฐานคุณภาพสินค้า โดยใช้เครื่องวัดมาตรฐาน
ของกรมวิทยาศาสตร์การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มา
ให้บริการ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริโภค
แล้วยังจะช่วยเป็นข้อมูลป้อนกลับแก่เกษตรกรที่นําสินค้ามา
จําหน่ายอีกด้วย 

ปัจจุบันมีผู้ผลิตในเครือข่ายเข้ามาร่วมจําหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยในตลาดสุขใจจํานวน 45 
ราย มีลูกค้าและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอุดหนุนสินค้าอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ยวันละ 500 ราย มียอดการจําหน่าย
สินค้าเฉล่ียเดือนละ 600,000 บาท ตลาดสุขใจเปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 10.00 – 17.00 น.) 

ศูนย์เรียนรู้ตลาดสขุใจ 

การประชาสัมพันธ์ในรายการครอบจกัรวาล 

การประชาสัมพันธ์ในรายการเจ๊ียบอ้อม 
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 โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี พ.ศ. 2554 

 
 

 โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่าแห่งปีจัดขึ้นเป็นปีที่สาม ซึ่งเป็นไปภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนา
ผู้นําให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการ
ขับเคลื่อนสหกรณ์ในทิศทางของการพ่ึงพาตนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ่ือยกย่องผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปฏิบัติ
ตนจนก่อให้เกิดคุณค่ากับสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ กระตุ้นให้เกิด
การต่ืนตัว ในการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ในทิศทางของการ
ดําเนินงานบนหลักการพ่ึงพาตนเอง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สู่สมาชิกและ
ชุมชนตามอัตลักษณ์อย่างแท้จริง และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
“มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการนําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยมีกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าเป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัด 4 มิติ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
 

 การประกาศเกียรติคุณในปี พ.ศ. 2554 มีผู้นําสหกรณ์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์ที่มีคุณค่า จํานวน 4 ท่าน คือ คุณบุญเกิด  ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 
จังหวัดร้อยเอ็ด คุณปราณี  รัตนสุวรรณ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จํากัด คุณอําพัน  เจริญรูป 
รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศรีหฤทัยขลุง จํากัด และรองประธานกรรมการชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จํากัด และคุณ
ส า นิ ต ร์   เ ช ษ ฐ ศ า ส น์ 
ผู้ จั ด ก า ร ส ห ก ร ณ์ ร้ า น
สหกรณ์สิงห์บุรี จํากัด และ
รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ส ห ก รณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า มี  3 
ร า ง วั ล  ไ ด้ แ ก่  สหก รณ์
การเกษตรมะขาม จํากัด 
จั งหวัดจันทบุรี  สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง 
จํากัด จังหวัดเพชรบุรี และ
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเจียเม้ง จํากัด กรุงเทพฯ 
 

 ทั้งน้ีรางวัลประกาศเกียรติคุณประจําปีของแต่ละปี สถาบันฯได้รวบรวมจัดทําเป็นหอประวัติ
รายนามนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีสําหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนบนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 
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 ชุดความรู ้“การพัฒนาระบบคุณค่าและการคา้ที่เป็นธรรม” 

 
 

ชุดความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” เป็นนวัตกรรมความคิดที่พัฒนามา
จาก ชุดความรู้ “การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” และ “4 มิติในการพัฒนาผู้นําเชิงคุณค่า” ซึ่งมีฐานคิดมาจาก 
ชุดความรู้ “การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรพ่ึงพาตนเอง” หลักและวิธีการสหกรณ์ แนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งจะช่วยจรรโลงสังคม โดยใช้กลไกของสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง
ช่วยในการสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชน ในการถึงแหล่งทุน เข้าถึงตลาด และสร้างระบบ
การค้าที่เป็นธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เหลือถึงอนุชนรุ่นหลัง ตาม
แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

องค์ประกอบของชุดความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform)” 
จะประกอบด้วยเสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่ (รูปที่ 1) 
 1) เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาในการสร้างผู้นําเชิงคุณค่า ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้
กระบวนการจัดการความรู้ เวทีถอดบทเรียนและการศึกษาดูงานสําหรับแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้ทีมพ่ีเลี้ยง 
(Coaching) และนักวิจัย เพ่ือหล่อหลอมความรู้ความเข้าใจ ไปสู่การปรับทัศนคติ และวิถีคิด วิถีการทํางานของ
ผู้นําสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งย่ังยืน 
 2) เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา ในการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรภายใต้ชุด
ความรู้ “การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร” ซึ่งจะประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายโอน
ความรู้ ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม การจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกที่คํานึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและการเป็นองค์กรพ่ึงพาตนเอง ซึ่งมุ่งเน้นที่การทํา
หน้าที่เป็นทางเลือกแก่สมาชิกและชุมชน ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน 
 3) เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาด้วยชุดความรู้ “การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” และการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการเพื่อ
ความย่ังยืนของสถาบันเกษตรกร 
ภายใต้กระบวนการการเติมองค์
ความรู้ใหม่ของทีมที่เลี้ยงควบคู่กับ
การจัดเวทีถอดบทเรียนและการตก
ผลึกทางความคิดที่จะนําไปสู่การ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบัน
เกษตรกร โดยใช้กลยุทธ์ความร่วมมือ 
(Cooperative Strategy) หรือที่รู้จัก
กันในนาม  “การ ผูก เสี่ ยว  สร้ า ง
เกลอ” ที่จะนํามาซึ่งความสามารถใน
การแข่งขันและความย่ัง ยืนของ
สถาบันเกษตรกร การพัฒนาระบบ
การค้าที่เป็นธรรมเพ่ือประโยชน์แก่
สมาชิกและชุมชน รูปท่ี 1  ชุดความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม” 
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การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ นอกจากจําเป็นต้องมีกลไกในการสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้ว ต้องมีกลไกผลักดันให้ความรู้เหล่าน้ันถูกนําไปใช้ให้เกิดผล 

สถาบันฯให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และชุดความรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ประกอบด้วย 

 
 

 การจัดเวทีเสวนาวิชาการ 
 
 

การจัดเวทีเสวนาวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจําทุกวันที่ 15 กันยายนของทุกปี (วันครบรอบ
สถาปนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) มีเป้าหมายเพ่ือ
นําชุดความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยมาเผยแพร่ 
โดยคาดหวังที่จะเปิดโอกาสแก่ผู้เก่ียวข้องได้เข้าถึง
ข้อมูล ความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
นําไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้จากแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบคุณค่า
และการค้าที่ เป็นธรรม เพ่ือให้นักวิจัย นักสหกรณ์ 
นักวิชาการ ผู้นํากลุ่ม/องค์กร นักพัฒนา และผู้สนใจ 
ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันเก่ียวกับ รูปแบบ แนวทาง 
และวิธีการยกระดับการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร/
สหกรณ์ ไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

 

นอกจากน้ีแล้วยังได้มีการนําเสนอบู๊ทผลผลิต
งานวิจัยต่าง ๆ ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่ เ ป็นธรรม  อาทิ 
โครงการร้าน Farmer Shop ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้
เย่ียมชมและเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพอีกด้วย 
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 การจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ 

 
 

วารสารฅนสหกรณ์เป็นวารสารรายไตรมาส ภายใต้โครงการวิจัย
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ทุก ๆ 3 เดือน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อประมวลความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการ
สหกรณ์เพ่ือเผยแพร่อย่างมีแบบแผน และช่วยรณรงค์ให้เกิดสังคมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้นําสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถีแห่ง
การพ่ึงพาและร่วมมือกันก่อเกิดเป็นสังคมแห่งปัญญาเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
สหกรณ์ไทย โดยรวบรวมเอาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ ข้อสรุป
จากเวทีเสวนาวิชาการ  ข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย ผลลัพธ์
งานวิจัย และข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่ผู้นําสหกรณ์และผู้ที่เก่ียวข้อง
จําเป็นต้องเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาให้เท่าทันต่อภาวะการณ์ปัจจุบัน จําแนกเป็น 
6 คอลัมน์ที่น่าสนใจ คือ ในแวดวงคนสหกรณ์  มุมมองจากคนแดนไกล เติม
ความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย  ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ และนานาสาระ  

ในรอบปี 2554 วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่จํานวน 4 ฉบับ มี
บทความนําเสนอทั้งหมด 60 บทความ จําแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์
ในแวดวงคนสหกรณ์ มีบทความนําเสนอทั้งหมด 6 บทความ อาทิ สหกรณ์.....
นวัตกรรมความคิดที่งดงามข้ามศตวรรษ คอลัมน์มุมมองจากคนแดนไกลมี
ความนําเสนอท้ังหมด 10 บทความ อาทิ รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์ ควัน
หลงจากการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส ตามไปดู  The  Fair  traders  
Co-operatives และมองเยาวชนคนในอนาคตของการสหกรณ์ คอลัมน์เติม
ความรู้มีบทความนําเสนอทั้งหมด 17 บทความ อาทิ การเปิดตลาดสินค้าข้าว
อาเซียน...อย่าประมาทเวียดนามท่ีจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวโลก 
มรดกที่มีคุณค่าและ CSR ที่หายไปจากธนาคารสหกรณ์ และทุนเสรีกับการค้า
ปลีกที่เราได้เรียนรู้ คอลัมน์เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัยมีบทความนําเสนอทั้งหมด 
11 บทความ อาทิ Farmer Shop ทางเลือกของคนในสังคม  ตลาดสุขใจให้
อะไรกับเกษตรกร กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน และขบวนการนําคุณค่า สู่ทางเลือกเพ่ือ
การกินดี อยู่ดี ของคนในชาติ คอลัมน์ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา
การสหกรณ์มีบทความนําเสนอทั้งหมด 5 บทความ อาทิ การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและ
การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ของชสอ. และแนวทางการพัฒนาระบบการเงิน
สหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ และ
คอลัมน์นานาสาระมีบทความนําเสนอทั้งหมด 11 บทความ อาทิ เขาว่าอย่าง
ง้ัน  ผมว่าอย่างง้ี คุณว่ายังไง ข้อคิดสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยใน
มาตรฐานสากล และคุยกับหมอบ๊อบเร่ืองสุขภาพ 
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 การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์สถาบนัฯ (www.cai.ku.ac.th) 

 
 

สถาบันฯจัดทําเว็บไซต์เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ชุดความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์
กิจกรรมการดําเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ และบทความที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ  

เว็บไซต์สถาบันฯจะมีการเช่ือมโยงกับเครือข่ายคุณค่าภายใต้ชุดโครงการ อาทิ เครือข่าย
นักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ เครือข่าย
สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ และเครือข่าย Farmer shop เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถาบันฯ รวมทั้งการ update ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ โดยทางสถาบันฯได้ดําเนินการทั้ง
ในรูปแบบของการส่งข้อมูล   ข่าวสารผ่านทาง Email และผ่านทางสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งปัจจุบันมี
สมาชิก Facebook ในเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ....... ราย จําแนกเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบฯ จํานวน 
112 ราย เครือข่ายนักวิจัย จํานวน 48 ราย เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 79 ราย เครือข่าย Farmer 
Shop จํานวน 167 ราย และเครือข่ายตลาดสุขใจ.......ราย  
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 การจัดหลกัสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างชาํนาญการ 

 
 

หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่างชํานาญการเป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่
นําชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่ผ่านโครงการ
ฝึกอบรมโดยนํามายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการ และ
การจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม และการจัดทํา
โครงการฝึกอบรม ภายใต้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ เ ป็น
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร เ พ่ือให้ได้ตัวแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมท่ีสามารถยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อน
การพัฒนาสหกรณ์ ในทิศทางของการนําคุณค่า (ประโยชน์) สู่
สมา ชิกและ ชุมชน  และการ เ ป็นองค์ กร พ่ึ งพาตนเอง 
(Autonomous) ซึ่งสถาบันฯจะสร้างกลไกให้เกิดเป็น
เครือข่ายผู้ นํ าการเปลี่ ยนแปลง  และพัฒนาไปสู่ สั งคม
ฐานความรู้ในอนาคตที่จะเป็นเสาหลักทางความคิดแก่สังคม
ต่อไป 

โดยหลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์มีวัตถุประสงค์สําคัญที่จะเพ่ิมพูน วิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจ
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดย
การเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการตรวจสอบ 

กิจการ เทคนิคด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ และการจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ การใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือ
การถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์ ระหว่างผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม และวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง อันจะทําให้ผู้เข้าร่วมการ 

ฝึกอบรม ได้ทั้งความรู้ และความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะนําไปสู่
ความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต 

หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบฯจัดให้มีการอบรมปีละ 2 
ครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากขบวนการสหกรณ์เป็นอย่างดี มี
การอบรมมาแล้วทั้งสิ้น 9 รุ่น มีสมาชิกเครือข่ายจํานวน        
426 คน 
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ในรอบปีการศึกษา 2553 สถาบันฯได้สานต่อนโยบายด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
1 การประชุมเพ่ือรับฟังผลสรุปการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
และวางกลไกการประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถี
การทํางานของบคุลากร 

1 มิ.ย.53 ได้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการดําเนินงานของ
หน่วยงาน และเพ่ือนําคําแนะนําของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพมาพัฒนาให้
ดีย่ิงข้ึน และบุคลากรมีกรอบการทํางานภายใต้
กรอบการประกันคุณภาพ PDCA 

2 การประชุมทําความเข้าใจเร่ืองการขับเคลื่อน
ภารกิจเจ้าหน้าท่ี 

การประชุม
ประจําเดือน 

เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจการจดัทําประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทํางานในภารกิจ 

3 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
คร้ังท่ี 5/2553 

9 ก.ย. 53 รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําการศกึษา 2552 และ
แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ (สปค.01) 

4 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสว.สก. 

1 ต.ค. 53 เพ่ือให้การดําเนินงานประกนัคณุภาพของสว.สก.
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

5 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 
7/2553 

14 ธ.ค. 53 นําหลักการทางเศรษฐศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการมาเสริมในระบบประกันคณุภาพ  ได้ทราบ
ตัวบ่งชี้อัตลักษณข์องคณะ และเปา้หมายตัวบง่ชี้ ปี
การศกึษา 2553 

6 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 
1/2554 

14 ม.ค.54 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ประเมินคณุภาพ และการกําหนดการประเมิน
คุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจาํปี 2554 

7 ร่วมโครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชีก้าร
ประเมินคุณภาพและแนวทางปฏิบัติ 

16 ก.พ. 54 ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน ประจาํปี 2554  

8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดําเนินการ
ประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์” 

23 มี.ค.54 สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพในปี
การศึกษา 2553 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมท้ังทําความเข้าใจในตัวบ่งชี้ท่ีเพ่ิมเติม สร้าง
ความเข้าใจในการกรอกข้อมูลและตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 
และสร้างความเข้าในกระบวนการจัดทํา SAR 
และสามารถตีความหมายของดัชนีท่ีสว.สก.รับ
การตรวจประเมินสําหรับการตรวจประเมินในปี
การศึกษา 2553 

9 การประชุมวางแผนการตรวจประเมนิคุณภาพ 
ของสว.สก. ประจาํปีการศึกษา 2553 และการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดทํา 

28 มี.ค. 54 มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความถนัด
และภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

10 การประชุมมอบหมายการดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  

1 เม.ย.54 เจ้าหน้าท่ีรับรู้ เข้าใจการจัดเตรียมข้อมูลสําหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
2553 

11 การประกาศช่วงเวลาแห่งการประเมินคุณภาพใน
ท่ีประชุมสว.สก. 

15 มี.ค-15 
พ.ค. 2554 

บุคลากรขับเคลือ่นภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับการเตรียมการประเมินคุณภาพในวันท่ี 
24 พ.ค. 54 ควบคู่กับภารกิจประจําวัน 

12 การประชุมซักซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคณุภาพภายในประจําปกีารศึกษา 2553  

23 พ.ค. 54 การประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 
2553 ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  

13 การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี
การศกึษา 2553 จากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคณุภาพฯ 

24 พ.ค. 54 สถาบันฯได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
ภายในประจําปีการศึกษา 2553 เพ่ือการวาง
แผนการปรับปรุงผลการดําเนินงานต่อไป 

14 ประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนสําหรับการ
ดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพของปีการศึกษา 
2554 

25 พ.ค. 54 แผนการปรับปรุงการจัดทําประกันคุณภาพปี
การศึกษา 2554 

 
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 

2553 - 31 พฤษภาคม 2554) มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมี
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 15 ตัวบ่งช้ี จาก 17 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินคุณภาพ อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.73 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ประเมิน 
ปี 2552 

คะแนน
ประเมิน 
ปี 2553 

ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 3.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 2.54 4.81 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 2.57 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบ ประมาณ 3.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 3.00 5.00 ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย รวม 6 องค์ประกอบ 2.67 4.93 ดีมาก 
 
มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 

 จุดแข็ง 
1. มีแผนงานและกระบวนการจัดทํากลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และตอบสนอง

นโยบายของคณะ มหาวิทยาลัย และระดับชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์เพ่ือใช้
ในการขับเคลื่อนภารกิจสู่วิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมทั้งมิติของการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการภายใน การเงินและ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. สถาบันฯ มีการบูรณาการภารกิจด้านการวิจัยสู่การบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า
และประโยชน์ที่ย่ังยืนต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง 
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3. สถาบันฯ เป็นหน่วยงานท่ีมีขีดความสามารถในการหาเงินรายได้จากแหล่งทุนภายนอก 

ช่วยให้พ่ึงพาตนเองได้ ทําให้เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมรับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การนําผลการประกันคุณภาพภายในมาเช่ือมโยงกับการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว

บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
1. ควรนําผลการประกันคุณภาพภายในมาเช่ือมโยงกับการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว

บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
 

 ข้อเสนอแนะระดับคณะ  
1. คณะควรทบทวนและกําหนดสถานภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ให้เหมาะสมและ

มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันฯ ภายใต้สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

 นวัตกรรมและแนวปฏิบติัที่ดี 
1. มีแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้อยู่ในวิถีการทํางาน โดยการนํา

โครงการ SMART และmind map มาใช้เป็นเคร่ืองมือ รวมทั้งมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีอัตลกัษณ์ของ
การทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใสใ่จในวิสัยทัศน์ รบัผิดชอบและมององค์รวม ซึง่จะนําไปสู่การเกิดวัฒนธรรมองค์กรใน
การทํางานที่ดีในอนาคตอันใกล้ 

 

 ประสิทธผิลการสนบัสนนุพนัธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
1. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน ด้วยการนําชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัยและ

การบริการวิชาการ มาใช้ประโยชน์ในการจัดทํารายวิชาใหม่ 
2. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ด้วยการบูรณาการภารกิจด้านการวิจัยสู่การบริการ

วิชาการที่สามารถสร้างคุณคา่และประโยชน์ที่ย่ังยืนต่อชุมชนและสังคม 
3. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ มีการจัดโครงการบริการวิชาการ

เฉพาะด้านสหกรณ์ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับริการ 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

1 
1 ตุลาคม 

2553 
เข้าร่วมโครงการสัมมนาบคุลากร เร่ืองเป็นหนึง่ด้วย
จิตบริการ ทํางานอย่างมีความสุขด้วยหัวใจสีขาว 

120 
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 
4 ตุลาคม 

2553 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วม ประจําปี 2554 สถาบันอินทรีย์

จันทรสถิตย์ เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

45 
ฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัต

หีบ จังหวัดชลบุรี 

3 
6 ตุลาคม 

2553 
ประชุมหารือระบบร้าน Farmer Shop ร่วมกับ

ตัวแทน บริษัท ดีเค รีเทล จํากัด 
5 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

4 
7 ตุลาคม 

2554 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน : เครือข่ายบ้านคลองจินดา 

35 
โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

5 
8 ตุลาคม 

2553 
ประชุมสถาบันฯประจําเดือนตุลาคม 2553 9 

ห้อง 214 ชั้น 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

6 
10-17 

ตุลาคม 2553 
ผู้อํานวยการฯร่วมกับคณะกรรมการดําเนินการ 

ชสอ.ศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศยุโรป 
28 

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 
เบลเยียม และฝร่ังเศส 

7 
14 ตุลาคม 

2553 
โครงการยกระดับทีมถ่ายภาพวีดีโอ 

เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ 
5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

8 
19 ตุลาคม 

2553 
การแข่งขันเรียลลิต้ี “เกมส์สหกรณ์ ซีซ่ัน 2 110 

อาคารวชิราณุสรณ์  
คณะเกษตร มก. 

9 
19 ตุลาคม 

2553 

ประชุมหารือโปรแกรมร้าน Farmer Shop 
ร่วมกับคุณวุฒิชัย สารยศ  

ตัวแทนบริษัท เอด้า ซอฟท์ จํากัด 
4 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

10 
19 ตุลาคม 

2553 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัมภาษณ์ผู้อํานวยการฯ 2 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

11 
20 ตุลาคม 

2553 

ประชุมติดตามผลการจัดอบรมทําปุ๋ยมูลสุกร 
แก่สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

กลุ่มบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท ร่วมกับ 
คุณสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

12 
21 ตุลาคม 

2553 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
12 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

13 
22-23 

ตุลาคม 2553 
เวทีถอดบทเรียนเครือข่ายคุณค่ายางพารา 22 สกก.ย่านตาขาว จํากัด 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

14 
26 ตุลาคม 

2553 

ประชุมโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ท่ีเอ้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและ

เกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 
2 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

15 
27 ตุลาคม 

2553 
ประชุมโครงการวิจัยพัฒนาและดําเนินการตัว

แบบ Farmer shop 
3 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

16 
28 ตุลาคม 

2553 
ประชุมคณะทํางานวารสารฅนสหกรณ์ 7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

17 
1 พฤศจิกายน 

2553 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คร้ังท่ี /2553 9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

18 
1 พฤศจิกายน 

2553 
ประชุมโครงการวิจัย 

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

19 
2 พฤศจิกายน 

2553 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินเคร่ืองหมาย

บริการร้าน Farmer shop 
7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

20 
2 พฤศจิกายน 

2553 
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

จําหน่ายข้าวเกิดบุญประจําเดือนพฤศจิกายน 53 
4 

ลาดจอดรถ สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

21 
5 พฤศจิกายน 

2553 
ประชุมเตรียมงานโครงการของขวัญปีใหม่ 4 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

22 
10 พฤศจิกายน 

2553 
ประชุมเตรียมการคัดเลือกสินค้าโครงการร้าน 

Farmer Shopโ ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 
2 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

23 
15 พฤศจิกายน 

2553 

ประชุมโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ท่ีเอ้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและ

เกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 
4 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

24 
16 พฤศจิกายน 

2553 

ประชุมขับเคล่ือนโครงการวิจัยพัฒนาและ
ดําเนินการตัวแบบ Farmer shop ร่วมกับ  

ผศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ 
3 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

25 
17 พฤศจิกายน 

2553 
ประชุมร่วมกับคุณพรพล เอกอรรถพร ประธาน

เครือข่ายโอทอปแห่งประเทศไทย 
2 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

26 
18 

พฤศจิกายน 
2553 

ประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าท่ีเป็น
ธรรม (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

นําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะท่ี 2 และโครงการ

พัฒนากลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่) 

38 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

27 
18 

พฤศจิกายน 
2553 

ประชุมคัดเลือกสินค้าโครงการ Farmer shop  
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

28 
23 

พฤศจิกายน 
2553 

งานแถลงข่าวเปดิตลาดสุขใจ 42 
โรงแรมโรสการ์เด้น 

ริเวอร์ไซด์ 

29 
24 

พฤศจิกายน 
2553 

นําเสนอโครงการการถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัย
มาใช้ในงานบริการวิชาการสว.สก. 
ภายใต้โครงการรางวัลคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 4 

124 
ห้องสุธรรม อารีกุล อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

30 
30 

พฤศจิกายน 
2553 

ประชุมร่วมกับคุณนที ขลิบทอง แนวทางความ
ร่วมมือระหว่าง สว.สก.และ กทบ. 

9 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

31 
1-2 ธันวาคม 

2553 

ร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ ร้าน Farmer shop ใน
งานวันธุรกิจการเกษตร(Agribusiness Day) 

ประจําปีการศึกษา 2553 
90 

ห้องโถง ชั้น 2 อาคารปฎิบัติ
การ คณะเศรษฐศาสตร์  

มก. บางเขน 

32 
2 ธันวาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ  

คร้ังท่ี2/2553 
8 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

33 
3 ธันวาคม 

2553 

ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯได้เข้าร่วมใน
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 ธันวาคม 2553 

50 
ศาลาประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

พิทยาลงกรณ คณะ
เศรษฐศาสตร์  

34 
3 ธันวาคม 

2553 

เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมใน
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและ

พลังของแผ่นดิน ปี 2553 
300 

ห้องสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 

35 
3 ธันวาคม 

2553 

ประชุมโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ท่ีเอ้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและ

เกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
5 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

36 
3 ธันวาคม 

2553 
ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 1 

13 
ห้องประชุม EC5706 ชั้น 7 

อาคารปฎิบัติการ  
คณะเศรษฐศาสตร์ 

37 
3 ธันวาคม 

2553 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

คร้ังท่ี 9/2553 
9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

38 
4-5 ธันวาคม 

2553 
ติดตามความก้าวหน้าตลาดสุขใจ 11 ตลาดสุขใจ สวนสามพราน 

39 
8 ธันวาคม 

2553 
ประชุมหารือแนวทางการดําเนินการโครงการ

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมร่วมกับพ่อวิจิตร บุญสูง 
2 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

40 
15 ธันวาคม 

2553 

ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์  

คร้ังท่ี 2/2553 
13 

EC 5315 ชั้น 3 อาคารปฎิบัติ
การคณะเศรษฐศาสตร์ 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

41 
22 ธันวาคม 

2553 

ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์  

คร้ังท่ี 3/2554 
13 

EC 5706 ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

42 
23 ธันวาคม 

2553 
ประชุมโครงการวิจัย 

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

43 
24 ธันวาคม 

2553 
ทําบุญเลี้ยงพระสถาบันฯเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 35 ชั้น 2 อาคารวิจยัและพัฒนา  

44 
24 ธันวาคม 

2553 

สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์รับมอบโล่เชิดชู
เกียรติรางวัลโครงการรางวัลคณุภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 4 

1,000 
ด้านหน้าหอประชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

45 
27 ธันวาคม 

2554 

ประชุมระดมความคิดและวางกรอบแนวทางการ
ขับเคล่ือนโครงการFarmer shop ร่วมกับภาคี

ผู้ประกอบการโครงการ farmer shop 
34 

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

46 
4-7 มกราคม 

2554 

จัดนิทรรศการ ร้าน farmer shop ในโอกาส
ครบรอบ 30 ปี ร้านสหกรณ์ผู้ปฎิบัติงานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด 
112  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จํากัด บางกรวย 

นนทบุรี 

47 
5 มกราคม 

2554 

ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 

คร้ังท่ี 1/2554 
13 

EC 5706 อาคารปฎิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์ 

48 
6 มกราคม 

2554 

ประชุมขับเคล่ือนโครงการวิจัยพัฒนาและ
ดําเนินการตัวแบบ Farmer shop ร่วมกับ 

ผศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ 
3 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

49 
7 มกราคม 

2554 

ประชุมโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ท่ีเอ้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและ

เกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
2 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

50 
8 มกราคม 

2554 
ติดตามสถานการณ์ตลาดสุขใจ 200 

ตลาดสุขใจ โรงแรมโรสการ์เด้น 
สวนสามพราน 

51 
10 มกราคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop 

คร้ังท่ี 2/2554 
11 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

52 
11 มกราคม 

2554 
ประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์   

คร้ังท่ี 1/2554 
7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

53 
11 มกราคม 

2554 
ประชุมติดตามและวางแผนการดําเนินงานของ

เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
8 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

54 
12 มกราคม 

2554 

ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์  

คร้ังท่ี 2/2554 
13 

EC 5706 อาคารปฎิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์ 

55 
13 มกราคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหารเครือข่าย

คุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
15 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

56 
14 มกราคม 

2554 

เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ี

เกื้อหนุนการพ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์ คร้ังท่ี 1 

19 
ห้องนนทรี 2 ชั้น 4  

อาคารเคยูโฮม 

57 
14 มกราคม 

2554 

ประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการ 
ตัวแบบ Farmer shop ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารและเครือข่ายสินค้าร้าน Farmer shop 

13 
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

58 
17 มกราคม 

2554 

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการวิจัยกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณคา่สามพรานร่วมกับผู้บริหารโรงแรม

โรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ และนักวิจัย 
6 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

59 
19 มกราคม 

2554 

ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์  

คร้ังท่ี 3/2554 
13 

EC 5624 อาคารปฎิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์ 

60 
20 มกราคม 

2554 

บรรยายพิเศษในหัวข้อ ปรัชญา อุดมการณ์ 
หลักการและวิธีการสหกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตร กรรมการดําเนินการใหม่ รุ่นท่ี 1/2554 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 

70 
โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรี
สอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

61 
21 มกราคม 

2554 

โครงการความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนาตัวแบบ
สหกรณ์เชิงคุณคา่ : กระบวนทัศน์ในการพัฒนา

สหกรณ์สู่อนาคต 
60 

ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จํากัด อ.

บ้านค่าย จ.ระยอง 

62 
22 มกราคม 

2554 

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณคา่

สามพราน และพบสื่อมวลชน 
21 

ตลาดสุขใจ โรงแรมโรสการ์
เด้นฯ สวนสามพราน 

63 
24 มกราคม 

2554 

ประชุมร่วมกับผู้จัดการส่วนสรรหาสินค้าตลาดสด 
The mall เพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือในการ

พัฒนาตัวแบบร้าน Farmer shop 
4 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

64 
25 มกราคม 

2554 
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราช

นครินทร์ ศึกษาดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

65 
26 มกราคม 

2554 

ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์  

คร้ังท่ี 4/2554 
13 

ห้องประชุม EC 5706 อาคาร
ปฎิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 

66 
31 มกราคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer shop  

คร้ังท่ี 3/2554 
6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

67 
28 มกราคม -
5 กุมภาพันธ์ 

2554 

ร่วมจัดบู๊ท Farmer Shop ในนิทรรศการบน
เส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554  

496 
อาคารจักรพันเพ็ญศิริ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

68 
3 กุมภาพันธ์ 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer shop 6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

69 
16 กุมภาพันธ์ 

2554 

ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์  

คร้ังท่ี 5/2554 
13 

ห้องประชุม EC 5706 อาคาร
ปฎิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 

70 
16 กุมภาพันธ์ 

2554 

ผู้อํานวยการได้รับเชิญในฐานะวิทยากรร่วมเสวนา
โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือการศึกษาตลาด
ชุมชนในฐานะเคร่ืองมือทางสังคมและรูปแบบ
ความร่วมมือของชุมชน ในหัวข้อ จากบทเรียน
ประสบการณ์ สู่แนวทางและโจทย์การศึกษา
ตลาดชุมชนในฐานเคร่ืองมือทางสังคมรูปแบบ

ความร่วมมือของชุมชน 

100 
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 

คณะสังคมศาสตร์ มก. 

71 
17 กุมภาพันธ์ 

2554 

เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ี

เกื้อหนุนการพ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์ คร้ังท่ี 2 

28 
ห้องนนทรี 2 ชั้น 4  
อาคารเคยูโฮม มก. 

72 
19 กุมภาพันธ์ 

2554 

ประชมหารือโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนา
ระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุนพ่ึงพาตนเองและ
การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ร่วมกับ ดร.พิชญ์ 
นิตย์เสมอ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจกระทรวงการคลัง 

5 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลัง  

73 
21 กุมภาพันธ์ 

2554 
การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือกําหนดทิศทาง Farmer shop 

28 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

74 
22 กุมภาพันธ์ 

2554 

ประชุมคณะกรรมการก่อต้ังสหกรณ์องค์กร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (สสท.) คร้ังท่ี 1 

8 
ห้องประชุมผู้บริหาร ส.ส.ท.  
ชั้น 13 อาคารชินวัตร 3 

75 
24 กุมภาพันธ์ 

2554 
ประชุมโครงการวิจัย 

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

76 
26 กุมภาพันธ์ 

2554 
ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย

เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 
300 

ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

77 
28 กุมภาพันธ์ 

2554 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

คร้ังท่ี 2/2554 
9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

78 
1 มีนาคม 

2554 

ประชุมคณะกรรมการก่อต้ังสหกรณ์องค์กร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (สสท.) คร้ังท่ี 2 

8 
ห้องประชุมผู้บริหาร ส.ส.ท.  
ชั้น 13 อาคารชินวัตร 3 

79 
2-6 มีนาคม 

2554 

ร่วมจัดแสดงผลผลิตจากงานวิจัยทางด้านอาหาร 
ในงาน Health Food and Ingredient 

Thailand (HFIT 2011) 
120 

ฮอลล์ 8 อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี 

80 
3 มีนาคม 

2554 
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลมะม่วงสหกรณ์ชมรม

ชาวสวนมะม่วง จ.ฉะเชิงเทรา 
43 

อีเวนท์ฮอลล์  
เดอะมอลล์บางกะปิ 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

81 
4 มีนาคม 

2554 

เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ี

เกื้อหนุนการพ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์ คร้ังท่ี 4 

29 
ห้องนนทรี 2 ชั้น 4  
อาคารเคยูโฮม มก. 

82 
7 มีนาคม 

2554 

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการวิจัยพัฒนา
และดําเนินการตัวแบบ Farmer shop ร่วมกับ 

ผศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ 
3 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

83 
7 มีนาคม 

2554 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ เพ่ือเตรียมการจัด
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 8 
7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

84 
8 มีนาคม 

2554 

ประชุมนําเสนอร่างรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินโครงการวิจัยและพิจารณาข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์

และการค้าท่ีเป็นธรรม 

39 
ห้อง 601 ชั้น 6  

อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

85 
14-19 

มีนาคม 2554 
อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 8 
88 

ห้องพันธุมดิษยมณฑล 
อาคารเคยู โฮม มก. 

86 
17-23 

มีนาคม 2554 
Road show ร้าน Farmer shop ในงาน Food 

Safety 
238 The Mall บางกะปิ 

87 
18-27 

มีนาคม 2554 
เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน Co-op. College, 

Fairtraders Co-operative และ  UK Aware  
1 ประเทศอังกฤษ 

88 
21 มีนาคม 

2554 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ เพ่ือสรุปโครงการ
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 8 
9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

89 
23 มีนาคม 

2554 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพสถาบันฯ 

ประจําปี โดยคุณณัฐธิภา เค็งสม 
9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

90 
28 มีนาคม 

2554 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าท่ีสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ 
9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

91 
29 มีนาคม 

2554 
ประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์   

คร้ังท่ี 1/2554 
9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

92 
29 มีนาคม 

2554 
ประชุมออกแบบผังร้าน Farmer shop ร่วมกับ

ช่างเขียนแบบกองแผนงาน มก. 
3 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

93 
30 มีนาคม 

2554 
ผู้อํานวยการสถาบันฯให้สัมภาษณ์ 
แก่บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จํากดั 

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

94 
1 เมษายน 

2554 
ผู้อํานวยการกล่าวเปิดโครงการสัมมนาประจําปี 

2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
10 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

95 
4-5 เมษายน 

2554 

โครงการสัมมนาประจําปี 25554 สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ในหัวข้อ เข็มทิศมุ่งสู่แผนกลยุทธ์ 

สถาบันฯ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2554-2559) 
9 

ณ หาดทัศนีย์ อ.ชะอํา  
จ.เพชรบุรี 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

96 
8 เมษายน 

2554 
ประชุมนําเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

การดําเนินโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 
22 

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

97 
8 เมษายน 

2554 
เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2554 
237 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

98 
8 เมษายน 

2554 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการสัมมนาประจําปี 

2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
10 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

99 
11 เมษายน 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer shop 9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

100 
12 เมษายน 

2554 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯร่วมสืบสานประเพณี

สงกรานต์ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
120 

ห้องโถง อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์ 

101 
12 เมษายน 

2554 
สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์สืบสานประเพณี

สงกรานต์ รดน้ําขอพรจากผู้อํานวยการสถาบันฯ 
12 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

102 
18 เมษายน 

2554 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

คร้ังท่ี 3/2554 
10 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

103 
20 เมษายน 

2554 
ประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์  

คร้ังท่ี 3/2554 
6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

104 
20 เมษายน 

2554 
เวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองเล่าจากต่างแดน 

โดยผู้อํานวยการสถาบันฯ 
11 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

105 
21 เมษายน 

2554 

ประชุมหารือรูปแบบการดําเนินการร้าน Farmer 
Shop กับผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ 
คณะกรรมการและเลขานุการ  สอ.ข้าราชการ
สหกรณ์ จํากัด และคุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง) 

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

106 
22 เมษายน 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณค่า 

ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
19 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

107 
22 เมษายน 

2554 
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้

สัมภาษณ์งานวิจยัแก่ฝ่ายพีอาร์ สกว. 
2 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

108 
23 เมษายน 

2554 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

ในเครดิตยูเนี่ยน  คร้ังท่ี  4 
45 ห้องประชุมชสค. 

109 
25 เมษายน 

2554 
ประชุมจัดทําปฎิทินปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ 
9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา  

110 
28 เมษายน 

2554 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วม
ประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของ ACCU 
ภายใต้ Theme เร่ือง Global competitive 

advantage of credit union 

120 ณ อาคาร U Convention 
Center 

111 
3-4 

พฤษภาคม 
2554 

เวที “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการ
พัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร” ประจําปี 2554 

50 
โรงแรมโนโวเทล ริมเพ  

อ.แกลง จ.ระยอง 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

112 
9 พฤษภาคม 

2554 
การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในตําแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี 
7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

113 
10 พฤษภาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop 8 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

114 
11 พฤษภาคม 

2554 

ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า
และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ประจําปี 2554  

คร้ังท่ี 1/2554 
6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

115 
11 พฤษภาคม 

2554 
ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการวิจัย 

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
5 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

116 
15 พฤษภาคม 

2554 

สํารวจและคัดเลือกผู้ประกอบการในงาน 
"มหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน" เพ่ือเข้าร่วม

โครงการคัดเลือกสินค้าโครงการ Farmer Shop  
1 

ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต 

117 
19 พฤษภาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop 7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

118 
22 พฤษภาคม 

2554 
สํารวจและคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือเข้าร่วม

โครงการคัดสินคา้ Farmer Shop 
1 ณ ไบเทค บางนา 

119 
24 พฤษภาคม 

2554 
ประชุมหารือโครงการ Farmer Shop ร่วมกับ 

Mr.Spencer Leung บ.อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด 
4 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

120 
24 พฤษภาคม 

2554 
ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
14 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

121 
25 พฤษภาคม 

2554 

ร่วมนําผลลัพธ์งานวิจัยข้าวเกิดบุญ และข้าว
คุณธรรมร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการในงาน  

THAIFEX-World of Food Asia 2011 
65 

IMPACT Exhibition 
Center, เมืองทองธานี 

122 
27 พฤษภาคม 

2554 

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการวิจัยแนว
ทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุน
พ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 

ร่วมกับนักวิจัย 

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

123 
31 พฤษภาคม 

2554 
ประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายคุณค่า

ยางพารา ระยะท่ี 2 ร่วมกับนักวิจัย 
5 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

124 
3 มิถุนายน 

2554 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

คร้ังท่ี 4/2554 
10 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

125 
6 มิถุนายน 

2554 
ประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer shop คร้ังท่ี 3 32 

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

126 
6 มิถุนายน 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer shop 8 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

127 
7 มิถุนายน 

2554 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสรุปงาน

จัดประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer shop 
6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 
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จํานวน
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128 
10 มิถุนายน 

2554 

ประชุมโครงการวิจัยโครงการวิจัยแนวทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีแก่ประชาคมองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับคณะกรรมการสมาพันธ์ ส.ส.ท. 

8 
ห้องประชุม 401 ชั้น 4 

อาคารสํานักงานใหม่ Thai 
PBS 

129 
11 มิถุนายน 

2554 

ร่วมจัดบู๊ทผลลัพธ์งานวิจัยแนวทางการพัฒนา
ระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุนพ่ึงพาตนเองและ
การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ในงานประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 2554 ชุมนุมสหกรณ ์      

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 

2,500 
ห้อง จูบิลี่ บอลรูม อาคารชา
เลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทอง

ธานี จังหวัดนนทบุรี 

130 
13 มิถุนายน 

2554 

ประชุมหารือสินค้า Farmer Shop ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ คณุมณิสรา เจนวากรวงศ์ :  

สํารับโบราณ 
3 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

131 
14 มิถุนายน 

2554 

ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) : แนวทางความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และ 

ไร่สุวรรณ เพ่ือวางจําหน่ายสินค้า 
ร้าน Farmer shop 

6 

ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่
สุวรรณ)  อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา 

132 
15 มิถุนายน 

2554 

ประชุมพิจารณาระบบซอฟต์แวร์ร้านค้าปลีกจาก
บริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด สําหรับ 

ร้าน Farmer Shop 
5 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

133 
16 มิถุนายน 

2554 

เวทีตกผลึกความคิดโครงการวิจัยแนวทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีแก่ประชาคมองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

84 
ห้องประชุมอาคาร A ชั้น 1 
อาคารสํานักงานใหม่ Thai 

PBS 

134 
17 มิถุนายน 

2554 

ประชุมหารือความร่วมมือการดําเนินการโครงการ
ร้าน Farmer shop ร่วมกับคุณอุษา  ณ ตลุง 

ผู้จัดการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด  
3 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

135 
17 มิถุนายน 

2554 

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากรอบวิจัยและ
พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยภายใต้แผนงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ร่วมกับผอ.สวพ 
(ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร) 

5 
ห้องประชุมสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

136 
20 มิถุนายน 

2554 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และ

สหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2554 
5 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

137 
20 มิถุนายน 

2554 

ประชุมหารือเพ่ือขับเคล่ือนโครงการร้าน Farmer 
Shop ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้า
โครงการวิจัยร่วมการดําเนินการพัฒนาตัวแบบ
ร้าน Farmer Shop และ อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล 

อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร   
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

138 
21 มิถุนายน 

2554 

Mr.Tim Chung ผู้บริหาร บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์
ไพรเซส จํากัด มอบเงินทุนสนับสนุน 

ร้าน Farmer shop จํานวน 50,000 บาท 
3 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

139 
21 มิถุนายน 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณค่า 

ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย  
16 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

140 
21 มิถุนายน 

2554 
ประชุมหารือการออกแบบตกแต่ง 

ร้าน Farmer shop 
4 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

141 
23 มิถุนายน 

2554 

ประชุมหารือร่วมกับนักวิจัย สกว. (คุณสุวิทย์     
ภูมิประเสริฐโชค และคุณกิตติศักด์ิ  พรหมเปี่ยม) 
เพ่ือหารือแนวทางรูปแบบการจัดนิทรรศการ

มหกรรม สกว. 

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

142 
24 มิถุนายน 

2554 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์

วางแผนวันพัฒนาปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2554 
8 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

143 
25 มิถุนายน 

2554 

ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาปลูกต้นไม้ มก. 
ประจําปี 2554 ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ และ

พัฒนาหน่วยงานสถาบันฯ 
10 

คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก. 

144 
28 มิถุนายน 

2554 

ประชุมหารือวางระบบจัดซ้ือสินค้า 
ร้าน Farmer shop และคัดเลือกสินค้า 

ร้าน Farmer shop คร้ังท่ี 4 
32 

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

145 
30 มิถุนายน 

2554 
ประชุมหารือความร่วมมือกับสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

9 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

146 
3 กรกฎาคม 

2554 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

คร้ังท่ี 4/2554 
10 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

147 
1 กรกฎาคม 

2554 
คุณพรหมโชติ  ไตรเวช ขอหารือการดําเนินการ

โครงการวิจัยร่วมกับผู้อํานวยการสถาบันฯ 
4 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

148 
2 กรกฎาคม 

2554 

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และ 

ให้สัมภาษณ์ ท.ท.ท. 
8 

ห้อง ประชุมมุกดาหาร 
โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ 

สวนสามพราน 

149 
4 กรกฎาคม 

2554 
ประชุมเจา้หน้าวิจัยประจาํโครงการ Farmer Shop 

เพ่ือทดลองใช้ Sofeware ร้าน Farmer shop 
5 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

150 
5-6 กรกฎาคม 

2554 
อบรมหลักสูตร “เทคนิคนักขายมืออาชีพ “ 23 

ณ ห้อง 601 ชั้น 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา  

151 
7 กรกฎาคม 

2554 
ประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์  

คร้ังท่ี 4/2554 
7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

152 
8 กรกฎาคม 

2554 

หัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร
ร้าน Farmer shop เดินทางไป ไร่สุวรรณเพื่อวาง
รูปแบบเชลฟ์วางสินค้าของร้าน Farmer shop 

6 
ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

153 
8 กรกฎาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop  

คร้ังท่ี 9/2554  
7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

154 
12 กรกฎาคม 

2554 
ประชุมหารือกับช่างผู้รับเหมาตกแต่ง 

ร้าน Farmer shop 
3 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

155 
18 กรกฎาคม 

2554 
นักวิจัยโครงการ Farmer Shop ประชุมหารือ

เพ่ือการเตรียมการจัดทําร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
3 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

156 
19 กรกฎาคม 

2554 

ประชุมหารือการเขียนร่างการเขียนร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ

การพัฒนาการสหกรณ์ ปีท่ี 3 :  
4 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

157 
21 กรกฎาคม 

2554 
ประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์

และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า คร้ังท่ี 3/2554 
6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

158 
22 กรกฎาคม 

2554 

ประชุมโครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมเพ่ือ
สร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีแก่

ประชาคม ส.ส.ท. 
14 

ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 
อาคารสํานักงานใหม่  

Thai PBS 

159 
22 กรกฎาคม 

2554 

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับท่ี 3  

( พ.ศ. 2555-2559 ) คร้ัง ท่ี 4 ภาคกลาง 
200 

ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย 
ราชเทวี กรุงเทพฯ 

160 
25-30 

กรกฎาคม 
2554 

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 9 

44 
ณ ห้องพันธุ ดิษยมณฑล  

อาคารเคยูโฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

161 
25 กรกฎาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน 

Farmer Shop คร้ังท่ี 10/2554 
8 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

162 
26 กรกฎาคม 

2554 

การประชุมนําเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ 
และนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุด
โครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์

และการค้าท่ีเป็นธรรม ระยะท่ี 4 

35 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

163 
28 กรกฎาคม 

2554 
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพคณะ

เศรษฐศาสตร์ตรวจเยี่ยมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
15 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

164 
28 กรกฎาคม 

2554 

ประธานสสท. (คุณวิฑูรย์ แนวพานิช) และทีมงาน 
ขอเข้าพบเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาสหกรณ์

ร่วมกันระหว่างสสท.และสถาบันฯ 
9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

165 
1 สิงหาคม 

2554 
การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

คณะเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2554 
9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

166 
2 สิงหาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน 

Farmer Shop คร้ังท่ี 11/2554 
8 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

167 
3 สิงหาคม 

2554 

ประชุมวางแผนการเตรียมการจัดบู๊ท Farmer 
Shop ในงานเสวนาวิชาการ ประจําปี 2554 

ร่วมกับคุณดวงทิพย์  ระเบียบ 
2 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

168 
4 สิงหาคม 

2554 

ประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ท่ีมี
คุณค่าและนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า แห่งปี 2554  

คร้ังท่ี 4/2554 
7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

169 
4 สิงหาคม 

2554 
เจ้าหน้าท่ีโครงการ Farmer Shop ศึกษาดูงาน

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด 
4 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด 

170 
5 สิงหาคม 

2554 

ผอ.สถาบันฯประชุมโครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบการจัดการธุรกิจเกษตร :  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

45 
ห้องประชุม ชั้น 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

171 
8 สิงหาคม 

2554 
การประชุมเชิงปฎิบัติการเแบบมีส่วนร่วมในสินค้า

ผลไม้ เข้าตลาด AEC/FTAs 
110 

คุ้มแม่น้ําท่าจีนหม่อมไฉไล 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

172 
8 สิงหาคม 

2554 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานแผน

ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ 
9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

173 
9-10 สิงหาคม 

2554 
ประชุมหารือและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา

โครงการวิจัยและสร้างเครือข่ายชุมชน 
36 

สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน อ.สุขสําราญ 

จ.ระนอง 

174 
11 สิงหาคม 

2554 
ประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการร้าน Farmer 

shop ร่วมกับ อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล 
4 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

175 
11 สิงหาคม 

2554 

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันท่ี 12 สิงหาคม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร 

และนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ 

130 

ณ ศาลาประชาสมัพันธ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

176 
15 สิงหาคม 

2554 
ประชุมวางแผนและติดตามงาน 
เจ้าหน้าท่ีร้าน Farmer shop 

6 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

177 
15 สิงหาคม 

2554 
จัดวางสินค้าในร้าน Farmer shop 5 

ร้าน Farmer shop  
คณะเศรษฐศาสตร์ 

178 
16 สิงหาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2554 คร้ังท่ี 5/54 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

179 
16 สิงหาคม 

2554 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีร้าน Farmer shop 6 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

180 
17 สิงหาคม 

2554 
ประชุมหารือการขับเคล่ือนโครงการร้าน Farmer 

shop ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 
2 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

181 
17 สิงหาคม 

2554 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีร้าน Farmer shop 6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

182 
17 สิงหาคม 

2554 
ประชุมวางแผนการปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ี 

สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ 
11 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

183 
17 สิงหาคม 

2554 
เวทีเสวนาทางวิชาการ Farmer shop 

knowledge sharing  
120 

ห้อง 5314 ชั้น 3  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

184 
18 สิงหาคม 

2554 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีร้าน Farmer shop 7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

185 
18 สิงหาคม 

2554 

เจ้าหน้าท่ีร้าน Farmer shop รับอบรมการใช้ 
software AdaPos 3.0 Hypermart จาก

เจ้าหน้าท่ีบริษัท เอด้าซอฟต์ จํากัด 
8 

ร้าน Farmer shop  
คณะเศรษฐศาสตร์ 

186 
19 สิงหาคม 

2554 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัย 
แนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 
22 

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

187 
19 สิงหาคม 

2554 

ประชุมหารือโครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์กับสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

188 
20 สิงหาคม 

2554 
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ประจําปี 2554 
12 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

189 
25 สิงหาคม 

2554 

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการประชาสมัพันธ์ร้าน 
Farmer shop ในงาน “มูลค่าเพ่ิมสร้างได้สไตล์ 

Green Economy”  
88 

ห้องโถง ชั้น 2  
อาคารปฎิบัติการ  
คณะเศรษฐศาสตร์ 

190 
26 สิงหาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop 5 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

191 
26 สิงหาคม 

2554 
วันเปิดร้าน Farmer shop เพ่ือทดลองระบบ 48 

ร้าน Farmer shop  
คณะเศรษฐศาสตร์ 

192 
27 สิงหาคม 

2554 
ติดตามงานตลาดสุขใจ 79 ตลาดสุขใจ สวนสามพราน 

193 
28 สิงหาคม- 
3กันยายน 

2554 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ
ผู้บริหารสกว.ดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ 

ประเทศอังกฤษ 
5 ประเทศอังกฤษ 

194 
9 กันยายน 

2554 
ประชุมคณะกรรมการร้าน Farmer shop 6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

195 
10 กันยายน 

2554 
ติดตามงานตลาดสุขใจและลงพ้ืนท่ีเพ่ือร่สํารวจ

ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ 
5 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ 
โรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ 

สวนสามพราน 

196 
13 กันยายน 

2554 
ประชุมเตรียมงานบู๊ท Farmer shop ในงาน

เสวนาวิชาการ 15 กันยายน 2554 
5 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

197 
14 กันยายน 

2554 
จัดบู๊ทนิทรรศการ Farmer Shop และเตรียมงาน

เสวนาวิชาการ 15 กันยายน 2554 
19 

โถงหน้าห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

198 
15 กันยายน 

2554 

งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมี
คุณค่าแห่งปี 2554  และการเสวนาวิชาการ 

“ขบวนการนําคุณค่าสหกรณ์ สู่ทางเลือก เพ่ือการ
กินดีอยู่ดีของคนในชาติ” 

490 
ห้องสุธรรม อารีกุล 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานท่ี 

199 
20 กันยายน 

2554 

ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณคา่สามพราน
เพ่ือเตรียมการนําเสนอ(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ 

และการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจยั ปีท่ี 3 
6 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

200 
21 กันยายน 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop 7 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

201 
23 กันยายน 

2554 

ผู้ทรงคุณ Comment งานวิจัยภายใต้ สวพ.และ
จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่งมก. 
22 ห้องประชุม สวพ. 

202 
29 กันยายน 

2554 
ประชุมหารือร่วมกับผู้จัดการ บริษัท ดอนเมือง

พัฒนา จํากัด 
2 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

203 
30 กันยายน 

2554 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย เพ่ือเตรียมการจัดทําข้อเสนอ

โครงการวิจัย ปีท่ี 3 
5 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 
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ในรอบปี 2554 สถาบันฯได้มีการดําเนินการจัดทําเอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ภายใต้ภารกิจ 4 
ด้าน จํานวนทั้งสิ้น 44 รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

 

  
1. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 

 (ธันวาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554) 
2. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 11  

(มีนาคม – พฤษภาคม 2554) 
  

  
3. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 

(มิถุนายน – สิงหาคม 2554) 
4. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 13  

(กันยายน – พฤศจิกายน 2554) 
  

  
5. คู่มือ การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 
6. คู่มือ การขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ 
ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ 
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7. คู่มือ การจัดทําแผนกลยุทธ์ 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

8. คู่มือ การจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ 

  
  

  
9. คู่มือ การบริหารการเปล่ียนแปลง 

ในสหกรณ์การเกษตร 
10. คู่มือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

  
  

  
11. คู่มือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 12. คู่มือการจัดทําแผนธุรกิจ 
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13. คู่มือ ผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
14. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์        

ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ” 
  

  
15. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์ 
และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4” 

16. รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการเครือข่ายสารสนเทศ 

เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ 

  

17. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการวิจัย 
“การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop” 

18. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการวิจัย 
“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเอง 

และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
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19. คู่มือการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 20. รายงานการศึกษาดูงาน DGRV ประเทศเยอรมนี  

และ RABOBANK ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
  

  

21. รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ Co-operative 
Co-ops., The Fairtraders Co-ops และ UK Aware 2011 

22. Paper of ICA European Research Conference 
“Co-operatives contribution to a plural economy” 

 
 

  
 

23. ทําเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร 
“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ” รุ่นที 8  

 

24. ทําเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร 
“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ” 

รุ่นที่ 9 
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25. รายงานประจําปี 2553 
 

26. แผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2554-2559) 

  

  
 

27. โบชัวร์ SHOs System Platform 
 

28. โบชัวร์ประกาศเกียรติคุณ 
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2554 

 
 
 

  
 

29. โบชัวร์ Farmer Shop 
 

30. โบชัวร์โครงการของขวัญปีใหม่ 
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31. โบชัวร์กรอบทิศทางการดําเนินงานชุดโครงการวิจัย 32. โบชัวร์ Farmer Shop 

  

  

33. ซีดีข้อมูล ทําเนียบผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 8 

34. ซีดีข้อมูล ทําเนียบ ผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35. วีดีทัศน์การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์  
และการค้าที่เป็นธรรม 

36. วีดีทัศน์ Farmer Shop 

  
 
 
 

  
  

37. Diary สถาบันฯ 2011 38. เว็บไซต์ 

  

  
 



 

 54 

  
39. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ 

นักสหกรณ์/สหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2554 
40. ถุงผ้าป่านอินเดีย farmer Shop 

 

  

  
 

41. กระเป๋าเอกสาร 
เวทีเสวนาวิชาการ วันที่ 15 กันยายน 2553 

 

42. เส้ือแจ็คเก็ตสถาบันฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. เส้ือโปโล Farmer Shop 44. เส้ือ T-Shirt Farmer Shop 
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สถาบันฯจัดทําแผนงานประจําปี 2555 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และกําหนดกรอบการทํางานเพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดสําหรับหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง โดยมีรายละเอียดจําแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ดังน้ี 

 
 

แผนงานวิจัย 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา (ต.ค.54-ก.ย. 55) งบประมาณ 

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

1.1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

1 กรกฎาคม 2553 – 30 กันยายน 2555 
3,000,000 สกว. 

1.2 โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 
Farmer Shop 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

15 สิงหาคม 2554 – 14 สิงหาคม 2556 
5,665,000 สกว. 

1.3 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาสหกรณ์ 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

15 สิงหาคม 2554 – 14 พฤศจิกายน 2555 
1,500,000 สกว. 

1.4 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรม  

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

1 พฤษภาคม 2554 – 30 เมษายน 2555 
300,000 สกว. 

1.5 โครงการวิจัยอื่นๆ ภายใต้ชุดโครงการ รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 7,000,000 สกว. 

1.5.1 โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพราน ปีที่ 3 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

1.5.2 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 
ระยะที่ 3 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

1.5.3 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

1.5.4 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา ปีที่ 3 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

1.5.5 โครงการวิจัยกลุ่มกองทุนฟื้นฟูเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรบ้านคลองใหญ่  

รายงานวิจัย/
ฐานข้อมูล/ 
การนําเสนอ 

1.5.6 โครงการวิจัยอื่นๆ 2 โครงการ รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

แผนงานการบริการวิชาการ จํานวนคร้ัง/จํานวน
ผู้เข้าอบรม 

ระยะเวลา (ต.ค.54-ก.ย. 55) งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ แหล่งทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.1 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ              207,000 เก็บค่าลงทะเบียน 
2.2 หลักสูตรผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า              240,000 เก็บค่าลงทะเบียน 
2.3 โครงการหลักสูตรเรียนรู้เส้นทางสู่การเป็น

ผู้จัดการมืออาชีพ 
             20,000 

เก็บค่าลงทะเบียน 

2.4 โครงการทีมที่ปรึกษา              20,000 ชุดโครงการวิจัยฯ 
2.5 โครงการจัดนิทรรศการ มก.              20,000 สวพ. 
2.6 โครงการประกาศเกียรติคุณนัก

สหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
             200,000 

ชุดโครงการวิจัยฯ 

2.7 งานนทิรรศการมหกรรม สกว.              100,000 ชุดโครงการวิจัยฯ 
2.8 การจัดนิทรรศการประชุมวิชาการประเพณี 

เกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-
กองทัพเรือ 

             30,000 
ชุดโครงการวิจัยฯ 
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แผนงานการเช่ือมโยงเครือข่าย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.54-ก.ย. 55) งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

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

3.1 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
: การพัฒนาเว็บไซต์ 

จํานวนบทความ/ข่าว
กิจกรรม/ชุดความรูท้ี่นํา

เผยแพร ่

            

1,500,000 สกว. 

3.2 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
: วารสารฅนสหกรณ์ 

จํานวน 4 ฉบับ x 800 
เล่ม/จํานวนสมาชิก

เพิ่มข้ึน 

            

- สกว. 

3.3 การสร้าง social network ผ่าน 
facebook 

จ/นผู้ลงทะเบียนเข้า
ร่วม 

            
- สกว. 

3.4 การเชื่อมโยงเครือข่าย              งบประมาณชุด
โครงการวิจัย 

สกว. 
(1) เครือข่ายคลังสมอง จ/นผู้ทรงคุณวฒุิที่มี

ส่วนร่วมในภารกิจ
ของสว.สก. 

            

(2) เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า จ/นนักวิจัยที่มีส่วนร่วม
ในภารกิจของสว.สก. 

             

(3) เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ จ/นสมาขิก 
วารสารฅนสหกรณ ์

             

(4) เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มี
คุณค่า 

จ/นผู้นําที่มสี่วนรว่มใน
ภารกิจของสว.สก. 

             

(5) เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการฯ จ/นผู้ตรวจสอบฯที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ

ของสว.สก. 

             

(6) เครือข่ายสตรีสหกรณ์ จ/นสตรีสหกรณท์ี่มสี่วน
ร่วมในภารกิจของ 

สว.สก. 

             

(7) เครือข่ายตลาดสุขใจ จ/นผู้ตรวจสอบฯที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ

ของสว.สก. 

             

(8) เครือข่าย Farmer Shop จ/นผู้ตรวจสอบฯที่มี
ส่วนร่วมในภารกิจ

ของสว.สก. 

             

(7) เครือข่ายเว็บไซต์ จํานวนผู้สืบค้น/ผู้ที่
สนใจในภารกิจของ 

สว.สก. 

             

แผนงานพัฒนาองค์กร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.54-ก.ย. 55) งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้ แหล่งทุน 

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

4.1 โครงการสัมมนา จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีสัมมนาทีเ่ข้า
ร่วม/งบประมาณ 

            

24,200 สกว. 

4.2 โครงการฝึกอบรม จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นโครงการที่จัด

ฝึกอบรม/งบประมาณ 

            

20,000 สกว. 

4.3 โครงการนําเสนอบทความวิชาการ/
ศึกษาดูงานและเจรจาธรุกิจ 

จ/นคนเข้าร่วม/  
จ/นเครั้งที่นําเสนอ/

งบประมาณ 

            

508,000 สกว. 

4.4 โครงการร่วมเรยีนรูเ้วทีวิจัย จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีเรยีนรู้ที่เข้า
ร่วม/งบประมาณ 

            

50,000 สกว. 

4.5 โครงการบ่มเพาะนักวิจัย จ/นบุคลากรที่เป็น
นักวิจัย/งบประมาณ

วิจัยต่อราย 

            

30,000 สกว. 

 20,134,200  
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