
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารจากประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประธานกรรมการ 

 
 

รายงานประจําปี พ.ศ. 2555 ของสถาบันวิชาการ   
ด้านสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของสถาบัน   
สู่สาธารณะ โดยการดําเนินงานในรอบปี 2555 ได้นํา
ปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่าเพื่อการพัฒนา
สหกรณ์” ไปใช้ ในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ  4 
ประการ ได้แก่ การสร้างกลไกการวิจัยสนับสนุนการ
พัฒนาในทิศทางของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
การสร้างกลไกการเรียนรู้เพื่อยกระดับการนําคุณค่าสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน  การสร้างคลังความรู้เกื้อหนุนการ
พัฒนา และการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อ
เป็นแกนนําในการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม 

ในนามของประธานกรรมการประจําสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ใคร่ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณ ที่ให้
การสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดี จนทําให้
ภารกิจของสถาบันประสบความสําเร็จตามแผนงานที่วาง
ไ ว้  และหวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าทุกฝ่ ายจะร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการของ
สถาบันสู่ความสําเร็จตามที่คาดหวังของสังคมต่อไป 



 
 

สารจากผู้อํานวยการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท) 
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   
ได้ดําเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-
2559) ซึ่งได้กําหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา
นวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน”  

ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันได้สร้างการมีส่วนร่วม
ในการวิจัยกับสภาข้าราชการและประชาคม มก. ด้วย
การดําเนินการโครงการซื้อข้าวจากชาวนา และโครงการ
ร้านต้นแบบ Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ โดย
คาดหวังว่าจะพัฒนาไปสู่ ตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเป็นกลไกเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําด้านเศรษฐกิจ และสร้างระบบการค้าที่เป็น
ธรรมในสังคม และยังมีภารกิจอ่ืน ๆ ดังรายละเอียดใน
รายงานประจําปี 

ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน นักวิจัย และบุคลากรสถาบันที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 



 

สารบัญ 

 
 
 
 
 
สารจากประธานกรรมการ (a) 
สารจากผู้อํานวยการ (b) 
สารบัญ (c) 
 บทบาทของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 1 
 กรอบทิศทางการดําเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์  2 
 แผนที่กลยุทธ์ 3 
 โครงสร้างการบริหารงาน 4 
 คณะกรรมการประจําสถาบัน 5 
 ที่ปรึกษาสถาบัน 6 
 ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 6 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 7 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 8 
 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน 9 
 ที่ต้ังและสํานักงาน 10 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 11 
 รายงานฐานะการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 12 
 ประมาณการรายรับ-ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 13 
 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555 14 
 ผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ 2555 16 
 ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. 2555 21 
 กิจกรรมเด่นในรอบปี พ.ศ. 2555 28 
 กลไกการขับเคลื่อนความรู้.....สู่สังคมข้อมูลข่าวสาร 30 
 ผลการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2554 35 
 ตารางกิจกรรมสถาบันในรอบปี พ.ศ. 2555 38 
 เอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในรอบปี พ.ศ. 2555 53 
 แผนงานประจําปี พ.ศ. 2556 64 
 ปฏิทินแผนงาน/กิจกรรมประจําปี พ.ศ. 2556 66 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ภายใต้บริบทการเป็นหน่วยงานพึ่งพา
ตนเองภายใต้การกํากับดูแลของคณะเศรษฐศาสตร์ (เริ่มต้ังแต่ปี 2552) โดยมีคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
จํานวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นประธาน มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กรรมการ และผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  หัวหน้าหน่วยงาน คือ ผู้อํานวยการสถาบันฯ ทํา
หน้าที่บริหารจัดการเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน 3 
ประการ ได้แก่ 1. ดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้มีองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ที่จะ
เกื้อหนุนการพัฒนากระบวนการสหกรณ์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน แปลง 2. 
สนับสนุน ส่งเสริม และดําเนินการด้านการศึกษาและบริการวิชาการด้านสหกรณ์ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานรัฐ 
และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ และ           
3.ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านสหกรณ์และแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์  ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

 
ปัจจุบันสถาบันวิชาการ

ด้ านสหกรณ์ มี พั นธกิ จสํ าคั ญ  4 
ประการ ได้แก่ การสร้างกลไกการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สนับสนุน
การพัฒนาในทิศทางของระบบคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม และการสร้าง
กลไกการเรียนรู้เพื่อยกระดับการนํา
คุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน 
การสร้างคลังความรู้ เกื้อหนุนการ
พัฒนา และการพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นแกนนําใน
การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่
เป็นธรรม 
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คณะกรรมการประจําสถาบัน

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

ฝายวิจัย
ฝายศูนยสารสนเทศ/

คลังขอมูล/บริการวิชาการ
ฝายการเงิน-บัญชี ฝายบริหารงานทั่วไป
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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) ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
(214) และมีการดําเนินงานร้าน Farmer Shop และ
ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน 

ร้าน Farmer Shop ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 
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ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ .2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายจํานวนทั้งสิ้น
16,161,594.56 บาท จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 455,898.56 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3 ของงบประมาณ
รวม) งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 15,705,696 บาท (คิดเป็นร้อยละ 97 ของงบประมาณรวม) 

เมื่อพิจารณาตามหมวดรายจ่าย ประกอบงบประมาณด้านบุคลากรเป็นเงินทั้งสิ้น 778,594.56 
บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของงบประมาณรวม) งบประมาณหมวดค่าใช้สอย จํานวน 15,383,300 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 95ของงบประมาณรวม) 
 
ตารางเปรียบเทียบรายจ่ายของงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 
 

ประเภทงบ งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

รวม ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ
แผ่นดิน : รายได้ 

รวม 455,898.56 15,705,696.00 16,161,594.56 100 2.82 : 97.18 
งบบุคลากร 455,898.56 322,696.00 778,594.56 5 58.55 : 41.45 
งบค่าใช้จา่ย(วิจัย/สร้าง
กลไกเรียนรู้/คลังความรู้/
เป็นแกนนํา) 

- 15,383,000.00 15,383,000.00 100 0 : 100 
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สถาบันฯจัดทําแผนงานประจําปี 2555 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และกําหนดกรอบการทํางานเพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดสําหรับหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง โดยมีรายละเอียดจําแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย 
และการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 

 

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 2554 – 30 กันยายน 2555 
2,400,000 สกว. 

1.2 โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 
Farmer Shop 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

15 สิงหาคม 2554 – 14 สิงหาคม 2556 
2,832,500 สกว. 

1.3 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์ 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

15 สิงหาคม 2554 – 14 พฤศจิกายน 2555 
1,200,000 สกว. 

1.4 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรม  

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

1 พฤษภาคม 2554 – 30 เมษายน 2555 
175,000 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 

รวมงบประมาณ 13,607,500  
แผนงานการบริการวิชาการ จํานวนผู้เข้าอบรม 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 40 คน             207,000 เก็บค่าลงทะเบียน 
2.2 หลักสูตรผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า 40 คน             240,000 เก็บค่าลงทะเบียน 
2.3 โครงการหลักสูตรเรียนรู้เส้นทางสู่การเป็น

ผู้จัดการมืออาชีพ 
20 คน             20,000 

เก็บค่าลงทะเบียน 

2.4 โครงการทีมที่ปรึกษา 10 คน             20,000 ชุดโครงการวิจัยฯ 
2.5 โครงการจัดนิทรรศการ มก. 50 คน             20,000 สวพ. 
2.6 โครงการประกาศเกียรติคุณนัก

สหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
300 คน             200,000 

ชุดโครงการวิจัยฯ 

2.7 งานนทิรรศการมหกรรม สกว. 500 คน             100,000 ชุดโครงการวิจัยฯ 
2.8 การจัดนิทรรศการประชุมวิชาการประเพณี 

เกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ 
50 คน             30,000 

ชุดโครงการวิจัยฯ 

รวมงบประมาณ 817,000  
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แผนงานการเชื่อมโยงเครือข่าย 
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/ชุดความรูท้ี่นาํ

เผยแพร ่

            งบประมาณ
โครงการ

สารสนเทศฯ 
สกว. 

3.2 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
: วารสารฅนสหกรณ์ 

จํานวน 4 ฉบับ x 800 
เล่ม/จํานวนสมาชิก

เพิ่มขึ้น 

            
งบประมาณโครงการ

สารสนเทศฯ สกว. 

3.3 การสร้าง social network ผ่าน 
facebook 

จ/นผู้ลงทะเบียนเขา้
ร่วม 

            งบประมาณโครงการ
สารสนเทศฯ 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/นเครั้งที่นาํเสนอ/

งบประมาณ 

            

508,000 สกว. 

4.4 โครงการรว่มเรยีนรูเ้วทีวิจัย จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีเรยีนรู้ที่เขา้
ร่วม/งบประมาณ 

            

50,000 สกว. 

4.5 โครงการบ่มเพาะนกัวิจัย จ/นบุคลากรที่เป็น
นักวิจัย/งบประมาณ

วิจัยต่อราย 

            

30,000 สกว. 

รวมงบประมาณ 632,200  
 15,056,700  
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 ผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปีงบประมาณ 2555 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 
การวิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ผลการดําเนินงานตามแผนการวิจัย 
ผลการดําเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2555 มีการดําเนินงานเป็นไปตาม

แผนทั้งสิ้น 11 โครงการ และมีการสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการเพิ่มอีก 3 โครงการ รวมเป็น 14 
โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 12,516,980 บาท มีนักวิจัยจํานวน 110 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้ชุดโครงการ จํานวน 39,979 คน  

 

ลําดับ โครงการวิจัย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จํานวน
นักวิจัย 

จํานวนผู้เข้ามา 
มีส่วนร่วม 

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5 

1 ก.ค.54- 
30 ก.ย.55 

2,400,0001 43 10,522 
  

2 โครงการวิจัยลู่ทางการพัฒนาไปสู่ระบบการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 

1 มิ.ย.54- 
31 พ.ค.56 

200,0002 6 120 
 

 

3 โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 
Farmer Shop ปีที่ 2 

15 ส.ค.54- 
14 ส.ค.55 

2,832,500 20 5,961 
  

4 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ์ ปีที่ 4 

1 ส.ค.54- 
14 พ.ย.55 

1,200,000 8 16,838 
 

 

5 โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่3 1 เม.ย.55- 
31 มี.ค.56 

324,500 5 705   

6 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ระยะที่ 3 

1 เม.ย.55-31 
มี.ค.56 

291,500 10 5,599 
 

 

7 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพาราปีที่ 3 1 เม.ย.55- 
31 มี.ค.56 

303,500 5 83   

8 โครงการวิจัยเครือขา่ยคณุค่าผลไม้ ระยะที่ 3 1 เม.ย.55- 
31 มี.ค.56 

222,500 8 73   

9 โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
สําหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรของไทย 

1 ก.ย.55- 
31 ส.ค.56 

238,333 2 2 
 

 

10 โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย 

15 ก.ย.55- 
14 มิ.ย.56 

37,962 1 1 
 

 

11 โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

1 ก.ย.55- 
31 ส.ค.56 

35,588 6 6 
 

 

12 โครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมของขบวนการไทยใน
ช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ิ

28 ก.ย.55- 
27 พ.ค.56 

60,500 2 2 
 

 

13 โครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวชมุชน : กรณีศึกษา
เครือขา่ยท่องเที่ยวชมุชนเชิงอนุรักษ ์จ.พังงา 

28 ก.ย.55- 
27 ก.ย.56 

65,750 2 2 
 

 

14 โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

24 พ.ย. 54- 
30 ก.ย. 56 

4,304,347 15 65 
 

 

รวม 12,516,980 133 39,979  

                                                 
1  เป็นโครงการวิจัยที่เปิด มก.พว. 
2  เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ แต่ไม่ได้เปิด มก.พว. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
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 2. ผลการดําเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ 
ผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ 2555 เป็นไปตามแผนงาน

จํานวน 8 โครงการ และมีเพิม่เติมอีก 8 โครงการ มีจํานวนผู้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งสิ้น 6,181 คน 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน 
ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

เอกสารเผยแพร่ 
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 นิทรรศการจําหน่ายข้าวคุณธรรม ในงานเกษตรเทรดแฟร์ 
(ระหว่างวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2555 – 12 กุมภาพันธ์ 2555) 

600 5,000 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์
งานวิจัย 

  

2 นิทรรศการผลงานวิชาการผลงานการวิจัยตัวแบบร้านค้าปลีก 
Farmer Shop ในงานประชุมวิชาการประเพณี
เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ คร้ังท่ี 14 
 (วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555) 

500 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์
งานวิจัย 

  

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 10  
(ระหว่างวันท่ี 19 มีนาคม 2555 – 24 มีนาคม 2555) 

84 490,284.50 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ 1 

ชุด 

  

4 นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การจําหน่ายข้าวคุณธรรม 
ข้าวเกิดบุญ และอาหารเพื่อสุขภาพ ในงานเกษตรแฟร์ 
ประจําปี 2555 (วันท่ี 31 พฤษภาคม– 5 มิถุนายน2555) 

300 2,050 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์
งานวิจัย 

  

5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 11 
(ระหว่างวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555–28 กรกฎาคม 2555) 

35 255,469.50 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ 1 

ชุด 

  

6 โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า 
แห่งปี 2555 และเวทีเสวนาวชิาการ “ทําให้สหกรณ์ให้เปน็
ทางเลือกของประชาชน” (วันท่ี 14 กันยายน 2555) 

677 318,054 เอกสารประชาสัมพันธ์ 
งานวิจัย 

  

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร 16 โครงการวิจัย แผนการขับเคลื่อนธุรกจิส่งเสริม 
GAP 

  

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมท่ีปรึกษา 5 โครงการวิจัย เอกสารหลักสูตรผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง 

(THE ONE) 

  

9 โครงการคัดเลือกครั้งท่ี 5 และการจัดเวทีแลกเปลีย่นรู้ หวัข้อ 
“ประสบการณ์การผลิต การตลาด และปัญหา-อุปสรรคที่
เผชิญ” (วันท่ี 13 ตุลาคม 2554) 

26 5,125 โบชัวร์ Farmer Shop   

10 โครงการ Look Like Love Farmer Shop 
(วันท่ี 25 มกราคม 2555) 

200 2,036 โบชัวร์ Farmer Shop   

11 โครงการคัดเลือกครั้งท่ี 6 และการจัดเวทีบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย (Food 
safety) สําหรับผู้ประกอบการ” (วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2555) 

36 16,230 โบชัวร์ Farmer Shop   

12 โครงการ “เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” 
(วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2555) 

200 26,170 โบชัวร์ Farmer Shop/ 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

ซ้ือข้าวจากชาวนา 

  

13 โครงการสัปดาห์อาหารเพื่อสุขภาพร้าน Farmer Shop 
(ระหว่างวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 – 4 มีนาคม 2555) 

250 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   

14 โครงการคัดเลือกครั้งท่ี 7 และการจัดเวทีบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ Farmer Shop” 
(วันท่ี 14 สิงหาคม 2555) 

52 13,475 โบชัวร์ Farmer Shop   

15 โครงการผลไม้คุณภาพจากสวนทายาทเกษตรกร จังหวัด
จันทบุรี (วันท่ี 12 มิถุนายน 2555) 

200 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   

16 นิทรรศการโครงการร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรมวชิาการ 
สกว. (ระหว่างวนัท่ี 20 มิถุนายน - 24 มิถนุายน 2555) 

3,000 68,128 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์
งานวิจัย/ 

สินค้า Farmer Shop 

  

รวม 6,181 1,202,022    
หมายเหตุ :   โครงการวิจัยลําดับที่ 9  ถึง 16  เป็นโครงการวิจัยนอกเหนือจากแผนงานปี 2555 
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 3. ผลการดําเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือข่าย 
ผลการดําเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือข่าย ในรอบปีงบประมาณ 2555 เป็นไปตาม

แผนงานจํานวน 7 เครือข่าย และมีเพิ่มเติมอีก 8 เครือข่าย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 19,303 คน 1,873 องค์กร 
 

ลําดับ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย 
จํานวนหน่วยงาน
ภาคีที่เข้ามาม ี

ส่วนร่วม 
กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 เครือข่ายคลังสมอง 118 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์
ภายใต้ชุดความรู้ “การ
เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” 

• ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  
118 คน 

  

2 เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า 420 • นักวิจัยภายใต้ชุดความรู้ 
“การเชื่อมโยงเครือข่าย
คุณค่า” 

• นักวิจัย จํานวน               
420 คน 

  

3 เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า 283 • ผู้นําสหกรณ์ ภายใต้ชุด
ความรู้ “การ เชื่อมโยง
เครือข่ายคุณค่า” 

• ผู้นําสหกรณ์ จํานวน         
283 คน 

  

4 เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 550 • ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้า
ร่วมโครงการอบรม 

• ผู้ตรวจสอบกิจการเข้า
ร่วมในเครือข่าย จํานวน 
550 คน 

  

5 เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 389 • ผู้นําสหกรณ์ ผู้มีความ
เกี่ยวข้องในขบวนการ
สหกรณ์ และผู้ที่ให้ความ
สนใจ 

• สมาชิกวารสารฅน            
สหกรณ์ จํานวน 389 คน 

• เครือข่ายสังคมข้อมลู
ข่าวสาร 

  

6 เครือข่ายสังคมข้อมลูข่าวสาร (เว็บไซต์)  
10 

• ผู้นําสหกรณ์/สมาชกิsocial 
network/ผู้ที่สนใจสืบค้น
ข้อมูล 

• ผู้สืบค้นข้อมูล จํานวน 
16,501 คน 

  

7 เครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 20  ผู้ประกอบการตลาดสุขใจ/ 
ผู้เข้าเยี่ยมชมตลาดสุขใจ  

• ผู้ประกอบการ จํานวน 
66 คน 

  

8 เครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer 
Shop 

6 • ผู้ประกอบการ SMEs, 
OTOP,สหกรณ์และผูส้นใจ 

• ผู้ประกอบการ จํานวน 
225 คน 

  

9 เครือข่ายนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า 

22 • นักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่ได้รับรางวัลนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
แห่งปี 

• ตัวแบบนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลนัก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า จํานวน 24 สหกรณ์ 

  

10 เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม  
จังหวัดยโสธร 

9 • กลุ่มชาวนาคุณธรรม/
ผู้ประกอบการ/
เครือข่ายฅนกินข้าวเก้ือกูล
ชาวนา/ กลุ่มสภาผู้บริโภค 

• กลุ่มชาวนาคุณธรรม 
จํานวน 107 คน 

• ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม     
จํานวน 20 ศูนย์ 

• ระบบการรับรองมาตรฐาน 
ข้าวอินทรียเ์ชิงคณุธรรม 

  

11 เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ จังหวัด
จันทบุรี 

5 • เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูก
ผลไม้คุณภาพ/ทายาท
เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ 

• เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผลไม้
คุณภาพ                  
จํานวน 73 คน 

• ศูนย์เรียนรู้ผลไม้คุณภาพ
จํานวน 4 ศูนย์ 

• ชุดความรู้การทําสวน
ผลไม้คุณภาพ 

  

12 เครือข่ายคุณค่ายางพารา จังหวัดตรัง  
10 

• เกษตรกรสมาชิกสกก.
ย่านตาขาว จํากัด 

 

• เกษตรกรชาวสวนยางพารา 
จํานวน 83 คน 

• ศูนย์เรียนรู้ยางพาราเพื่อ
ยกระดับการทําสวน
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ลําดับ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย 
จํานวนหน่วยงาน
ภาคีที่เข้ามาม ี

ส่วนร่วม 
กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ยางพาราของเกษตรกรและ
การทําธุรกิจยางพาราของ
สหกรณ์ จํานวน 4 แห่ง 

• ชุดความรู้การทําสวน
ยางพารา 

13 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 15 • สหกรณ์การเกษตรในพื้นที ่
5 จังหวัด ในภาคอีสาน 
จํานวน 15 แห่ง 

• สหกรณ์การเกษตร/ชุมนุมฯ
จํานวน 15 สหกรณ์ 

• สมาชิกเครือข่ายฯ 
จํานวน 36 คน 

• เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิ 
GAP จํานวน 154 คน 

  

14 เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร “ชาวนามือ
อาชีพ” 

10 
 

• เกษตรกรทีเ่ข้าร่วม
หลักสูตร “ชาวนามอื
อาชีพ” ในพื้นที่ 4 จังหวัด  

• เกษตรกรที่เข้าร่วม
หลักสูตร “ชาวนามือ
อาชีพ” จํานวน 50 คน 

  

15 เครือข่ายสมาชิกโครงการซื้อข้าวจาก
ชาวนา 

6 • ประชาคม มก. และ
ผู้สนใจ 

• สมาชิก จํานวน 224 คน   

รวม 1,873     
 

หมายเหตุ :   โครงการวิจัยลําดับที่ 8  ถึง 15  เป็นโครงการวิจัยนอกเหนือจากแผนงานปี 2555  
 

 

 4. ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร 
ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร ในรอบปีงบประมาณ 2555 เป็นไปตามแผนงาน

ทั้ง 5 โครงการ และมีเพิ่มเติมอีก 4 โครงการ  
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได ้
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 การส่งบุคลากรเข้าร่วมเวทีวิจัย อบรม 
สัมมนา และประชุมวิชาการ 

• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ   

2 การอบรมประกันคุณภาพ • บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการจัดทําประกันคุณภาพ ปี 
2555 

  

3 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
การตรวจประเมินคุณภาพในหน่วยงาน 

• บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีความเข้าใจและมีแผน การ
ดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถีการทํางาน 

  

4 การสัมมนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ • บุคลากรเข้าใจในกรอบทิศทางการทํางานของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

  

5 เวทีถอดบทเรียนในที่ประชุมสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

• การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์   

6 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับทุนวิจัย • ได้รับทุนวิจัยในฐานะผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการประสานงาน 
และหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

  

7 โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์  iCoop 
Solidarity of Consumer Cooperative 
และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

• ได้ศึกษาตัวแบบสหกรณ์ iCoop ที่มีการจัดการธุรกิจและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค 

•   ได้ความรู้เกี่ยวกับการทํางานแบบครบวงจรของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งชาติ (NACF)  

  

8 การนําเสนอผลงานวิจัย “Farmer Shop as 
a business model for sustainability” ณ 
เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 

• ได้ผลงานการนําเสนอผลงานวิจัยในเวที Cooperating for 
change in the International year of Coops รวมทั้งได้ ชุด
ความรู้ และประสบการณ์งานวิจัยด้านสหกรณ์จากนานาประเทศที่
ได้มานําเสนอผลงานในเวที 

•  ได้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้สําหรับการวิจัย 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได ้
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ตลอดจนทิศทาง การพัฒนางานวิจัยด้านสหกรณ์ที่จะช่วยในการ
ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ในประเทศไทยให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

9 การนําเสนอบทความวิจัย “Value network 
: A strong strategic intent for Co-
operatives development in Thailand” 
ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 

• ได้ผลงานการนําเสนอผลงานวิจัยในเวที Mainstreaming Co-
operation: An Alternative  Conference รวมทั้งได้ ชุดความรู้ 
และประสบการณ์งานวิจัยด้านสหกรณ์จากนานาประเทศที่ได้มา
นําเสนอผลงานในเวที 

•  ได้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการงานวิจัยด้านสหกรณ์ทั่วโลก ซึ่ง
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในภารกิจการวิจัยของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

•  ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษ 
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1 ตัวแบบธรุกิจฐานสงัคม (Social Economy Enterprises: SEE) 

 
 

การวิจัยในปี พ.ศ. 2555 มีข้อค้นพบจากการวิจัยในรูปของกรอบการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม 
(Social Economy Enterprises: SEE) โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมที่ประชาชนจะใช้เป็นกลไกในการร่วมมือกัน เพื่อ“คุณค่าสหกรณ์” และ “การบริหาร
จัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ” สู่การบรรลุเป้าหมาย “การพัฒนาที่ย่ังยืน” ภายใต้คุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม 
(Social Economy Enterprise: SEEs) ที่สําคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1. ธุรกิจที่ดําเนินการบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันของภาคี 
2. มีกรอบการทํางานอย่างมีแบบแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม 
3. มีการนํานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมาใช้ในธุรกิจ 
4. ดําเนินธุรกิจภายใต้กลไกการตลาดเพื่อการบรรลุเป้าหมายทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
5. มุ่งพัฒนาสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม 
ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว ช้ีให้เห็นแนวทางการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่บริบทของ

การเป็นองค์กรธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE) ซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้สหกรณ์สามารถ
ทําหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม บนหลักการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันได้เหมาะสมมากขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ภายใต้บริบทขององค์การสหประชาชาติ และภาคีทั่วโลกที่
ประกาศให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ โดยใช้สโลแกน “สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจที่เป็นทางเลือกสู่
ชีวิตที่ดีกว่าสําหรับทุกคน” โดยที่ประชุมขององค์การระหว่างประเทศหลายแห่งได้เห็นพ้องต้องกันว่าในอนาคต
อันใกล้ “สหกรณ์” และองค์กรธุรกิจในรูปแบบ SEE จะมีการเติบโตมากที่สุด และจะช่วยแก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า บนหลักการดําเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า มีความเสี่ยงเชิงธุรกิจตํ่ากว่า 
ช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสของเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันเกษตรกร ใน
การเข้าถึงตลาด และเข้าถึงระบบการค้าที่เป็นธรรม ช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนในการ
ขับเคล่ือนระบบการค้าที่เป็นธรรม และการเข้าถึงสินค้าคุณภาพราคาเป็นธรรม นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งมุ่งเน้นไปในทิศทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน และ
การสร้างสมดุลใน 3 เสาหลัก ได้แก่ 
การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่ ง แ วดล้ อ ม  สู่ ก า รบ ร รลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศตาม
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีความเสมอภาค เป็น
ธรรม  และมี ภู มิ คุ้ ม กัน ต่ อการ
เปลี่ยนแปลง”  
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ร้าน Farmer Shop ต้นแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
2 Farmer Shop 

 

  Farmer Shop เป็น
โ ค ร งก า รนํ า ร่ อ ง เพื่ อ ก า รพัฒนาและ
ดํา เนิ นการตั วแบบร้ านค้ าปลี ก ชุมชน         
(ณ  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์) ที่ได้นําเอาชุดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมา
ใช้ในการออกแบบระบบการดําเนินงานวิจัย 

ภายใ ต้ วิสัยทัศน์  “ร้ านค้ าที่ ผู้ ผลิตและ
ผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” และสโลแกน 
“ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้า
ประจํา” โดยใช้กลไกของ Farmer Shop 
รณรงค์ให้ประชาชนในสังคม หันมาอุดหนุน
สินค้าไทย ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop 
ซึ่งจะทําให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ใน 
3 ประการ ประการแรก สินค้าเกษตรกร
สามารถจําหน่ายได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาความยากจนของเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร  สหกรณ์ และผู้ประกอบการ 
OTOP และ SMEs ได้มีช่องทางการตลาดที่
สามารถ เข้าถึงผู้บริโภคอีกทางเลือกหนึ่ง ประการที่ 2 การรักษาส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูป
ไทยในธุรกิจค้าปลีกของประเทศ ประการที่ 3 การปลูกจิตสํานึกการพึ่งพาและร่วมมือกันของประชาชน ที่หัน
มาศรัทธา และไว้วางใจที่จะอุดหนุนสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมในร้าน Farmer Shop ตลอดไป  

 

  โครงการ Farmer Shop มุ่งเน้นไปที่การนําทุนความรู้ ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรที่เป็น
ผลผลิตงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยคาดหวังจะนําไปสู่การสร้างระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ในทิศทางของการ
จัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อการรักษาส่วนแบ่ง การตลาด ของสินค้า
เกษตรแปรรูปในสภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับ คู่แข่งทางการค้าจากต่างประเทศ ในยุคเปิดเสรีอาเซียน อีก
ทั้งการลดข้อจํากัด/อุปสรรคของสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นเรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อการเข้าถึง
ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และการนําไปใช้ประโยชน์ โดย
การดําเนินการโครงการจะใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี เพื่อนําไปสู่การขยายผลการจัดต้ังและดําเนินงาน Farmer 
Shop ในชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการรายย่อยต่อไป 
 

  ผลการดําเนินการโครงการ Farmer Shop ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ก่อเกิดเป็น
เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs โอทอป สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่เข้ามาเป็นสมาชิกโครงการร้าน Farmer 
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Shop จํานวน 225 ราย และเครือข่ายผู้บริโภคท่ีเป็นสมาชิก Farmer Shop จํานวน 865 ราย จนเกิดเป็นสังคม
ฐานความรู้ 
 

  ผลจากการเผยแพร่ผลงาน Farmer 
Shop ในงานต่าง ๆ ได้แก่ การเผยแพร่ผลงาน Farmer 
Shop ในงานแถลงข่าวงานมหกรรมวิชาการ สกว. ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 การเผยแพร่ผลงานในงาน
มหกรรมวิชาการ สกว.  ณ ฮอลล์ 7-8 เมืองทองธานี 
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 การเผยแพร่
ผลงานในงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการสหกรณ์: เวที
เสวนาวิชาการและการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2555 ณ ห้องสุธรรม
อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 และการ
เผยแพร่ผลงานในงานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2555 ณ 
มหา วิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  ระหว่ า ง วั นที่  31 
พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2555 นั้น ส่งผลให้มีผู้สนใจ
โมเดลร้าน Farmer Shop เพื่อไปเปิดจําหน่ายในพื้นที่ 
ทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคล และองค์กร ได้แก่ คุณช
ปานันท์  เงินมูล เจ้าของรีสอร์ทปึกเตียน คาบาน่า บีช รี
สอร์ทและเรสซิเดนท์ จ.เพชรบุรี ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จํากัด โรงพยาบาลนครธน  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด    
 

  ปั จจุ บั น  โครงการร้ าน  Farmer 
Shop มี Outlet จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ Outlet Farmer Shop ณ ร้านไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
Outlet Farmer Shop ณ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด Outlet Farmer 
Shop ณ คณะบริหารธุรกิจ และ Outlet Farmer Shop ณ Thai PBS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outlet Farmer Shop ณ ร้านไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง 

Outlet Farmer Shop ณ รส.กฟผ. 

Outlet Farmer Shop ณ คณะบริหารธุรกิจ มก. 

Outlet Farmer Shop ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จก. 

Outlet Farmer Shop ณ โรงพยาบาลนครธน 

Outlet Farmer Shop ณ ปึกเตียนคาบานา่บีช รีสอรท์และเรสซิเดนท์ 
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3 โครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

 
 

โครงการซื้อข้าวจากชาวนาเป็นโครงการย่อยที่
ริเริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกร้าน Farmer 
Shop ประเภทลูกค้าประจํา ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านอุปสงค์ 
(Demand Side) และเชื่อมโยงบริหารคําสั่งซื้อของสมาชิกเหล่านั้นผ่านระบบโลจิสติกส์ของร้านค้าปลีกต้นแบบ 
Farmer Shop สู่ภาคีสมาชิกฝ่ายผู้จําหน่าย (Supply Side) ซึ่งเป็นสหกรณ์ เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตต้นน้ํา
โดยตรง ซึ่งในรูปแบบดังกล่าวเป็นการดําเนินงานตามแนวคิด “การสร้างกลไกการค้าเป็นธรรม” ของระบบ
ธุรกิจร้านค้าปลีกต้นแบบ Farmer Shop โดยใช้ผลิตภัณฑ์
ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์    
แบรนด์คุณธรรม และข้าวหอมมะลิแบรนด์เกิดบุญ 

ผลจากการดําเนินงานโครงการตั้งแต่
เดือนเมษายน – กันยายน 2555 ซึ่งมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายสมาชิกในหน่วยงานต่างๆใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการประชาสัมพันธ์นอก
สถานที่แก่บุคคลากรทั่วไปในงานกิจกรรมต่างๆ เช่น งาน
เกษตรแฟร์ และงานมหกรรมสกว. เมืองทองธานี  ทําให้ใน
ปัจจุบันมีผู้ ได้รับการประชาสัมพันธ์มากกว่า 300 ราย 
มีผู้สมัครสมาชิกโครงการแล้วทั้งสิ้นกว่า 120 ราย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนอกจาก
เครือข่ายเกษตรกรฝั่งผู้ผลิตจะสามารถจําหน่ายข้าวได้ใน
ราคายุติธรรมแล้ว ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆที่โครงการฯได้รับ
จากผู้บริโภคได้ถูกสะท้อนกลับแก่เครือข่ายฯอย่างต่อเนื่องซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบการดําเนินงานต่างๆของ
เครือข่ายเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในฝั่งของเครือข่ายสมาชิกผู้บริโภคก็มีโอกาสได้รับประทานข้าว
คุณภาพ ในราคาเป็นธรรม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สกก.สมาชิกเครอืข่ายคณุค่าขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทยรว่มจัดบู๊ท
จําหน่ายข้าวเกิดบุญตรงจากสหกรณ ์ณ โรงอาหารกลาง2 มก. 

Young Ambassador ประชาสัมพันธโ์ครงการซื้อข้าวเพื่อเชญิชวน
ประชาคมมก.และผูส้นใจเป็นสมาชิกโครงการ ในงานเกษตรแฟร ์

ข้าวหอมมะลิแบรนด์เกิดบุญ และ
แบรนด์คุณธรรม ซ่ึงเป็นผลผลิต
จากงานวิจัย ร่วมจําหน่ายใน
โครงการซื้อข้าวจากชาวนา 
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4 โครงการ Farmer Shop Young Ambassador 

 
 

โครงการ Farmer shop Young Ambassador ถูกริเริ่มขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ 
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาคมในรั้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ได้รับทราบข้อมูลหลักการ แนวคิดของโครงการร้าน Farmer Shop มากย่ิงขึ้น 
อีกทั้งการทําหน้าที่ในการรณรงค์รับสมัครสมาชิกร้าน Farmer Shop ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการขยายผล
โครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป นอกจากนี้ Farmer Shop Young Ambassador ยังทําหน้าที่เป็น
สื่อกลางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาคม มก. เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของ 
Farmer Shop ให้มีบริการที่พึงพอใจแก่ประชาคมมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop  
ในงานแถลงข่าว 

ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ 

ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop ในมหกรรมสกว. 
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รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งเชีย 

 
5 ตลาดสขุใจ 

 
 

ผลการขับเคลื่อนโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ซึ่งเริ่มดําเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 
ภายใต้ปณิธาน “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึง
เกษตรอินทรีย์โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ใน
การให้ความรู้และปัญญาไปสู่การกินดีอยู่ ดี มี
ความสุขถ้วนหน้า” เพื่อให้บรรลุตลาดปณิธานที่ต้ังไว้ 
ตลาดสุขใจจึงเป็นศูนย์เรียนรู่ร่วมกันในการพัฒนาการ
บริหารจัดการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า มีการคัดเลือก
คณะกรรมการตลาด เพื่อเป็นตัวแทนในกลุ่มภาคี
เครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยมีอํานาจใน
การร่วมพิจารณาการดําเนินกิจกรรมของตลาดสุขใจ 

เป็นสื่อกลางให้กิจกรรมตลาดสุขใจดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันตลาดสุขใจมีผู้ค้าจํานวน 53 ร้าน มี
ผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเดือนละไม่ตํ่ากว่า 4,000 คน มีเงินหมุนเวียนต้ังแต่เดือนม.ค.-ก.ย. 2555 เป็นเงิน
จํานวน 6,5537,722 บาท เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคคือ 

ผลกระทบ ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้ค้าตลาดสุขใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตจากการใช้สารเคมี 
หันมาทําการเกษตรปลอดสาร เพราะมีตลาดสุขใจเป็นแหล่งจําหน่ายตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทําให้
ลดต้นทุนการผลิต ทําให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตต่อพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในระยะยาว 
เพราะดินได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตคาดว่าผลผลิตจะขายได้ราคาสูงกว่าผลผลิตจาก
การผลิตโดยใช้สารเคมี ที่สําคัญเกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าจากเกษตรกร
ผู้ผลิตโดยตรง ราคาเป็นธรรม เป็นสินค้าที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี ได้รับความรู้การบริโภค ประโยชน์จากการ
พบปะกับเกษตรกรผู้ผลิต เกิดเป็นสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนองความต้องการซึ่งกันและกันระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

ทําให้โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ ได้รับรางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งเอเชีย และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ระดับสากล โดยความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกร และนักวิชาการ ตอกย้ําความเชื่อมั่น มุ่งพัฒนาก้าวสู่
องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวต้นแบบสีเขียวที่
ใส่ใจผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
(Asia Responsible Entrepreneurship 
Award : AREA) สําหรับรางวัล AREA 
ได้รับจากการดําเนินการขับเคลื่อนตลาด
สุขใจ ในด้าน SME CSR จาก Enterprise 
Asia องค์กรกลางธุรกิจช้ันนําส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งโรงแรมสามพราน
ริเวอร์ไซด์ เป็นแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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6 หลักสูตรเรียนรู้ “ชาวนามืออาชีพ” 

 
 

หลักสูตรเรียนรู้ “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” เป็นไปภายใต้
โครงการวิจัย “โครงการลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ” ที่สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง

การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) มอบหมายให้ทีมวิจัย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะ  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และมูลนิธิรามจิตติ ดําเนินการจุดมุ่งหมายสําคัญเพื่อ
สร้างแนวคิดการเรียนรู้ในการเพิ่มสมรรถนะทั้งในด้านทัศนคติที่มีต่อ
อาชีพการทํานา การปรับวิธีคิดในทิศทางของการพัฒนาที่ย่ังยืนเพื่อ
ธํารงรักษาผืนนาและการสืบทอดทายาทอย่างเหมาะสมและเกิดผลดี
ต่อสุขภาวะ และสภาพแวดล้อม นอกจากนั้น ยังให้ความสําคัญกับ
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานหลักการที่สามารถสร้างทางเลือกให้กับตนเอง
บนการอยู่เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง โดยมีทีมวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์
ชาวบ้านให้ความอนุเคราะห์ในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีครูพ้ืนที่
และชาวนาใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชุมพร ที่กําลังนําหลักสูตรไปใช้เรียนรู้ด้วย

ความมุ่งมั่น โดยหวังว่าหลักสูตรเรียนรู้ดังกล่าวจะนํามาซึ่งชาวนามืออาชีพที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่
งอกงาม 
 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
  พ้ืนที่ทดลอง จ.เชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
จังหวัดเชียงราย 

 พ้ืนที่ทดลอง จ.สิงห์บุรี ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี  

 พ้ืนที่ทดลอง จ.มหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม 

 พ้ืนที่ทดลอง จ.ชุมพร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
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1 โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี พ.ศ. 2555 

 
 

 เนื่องในโอกาสปีสากลแห่งการสหกรณ์ ในปี 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และหน่วยงานภาคีพันธมิตร ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 เพื่อขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์ด้วยการ
นําเสนอตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของนักสหกรณ์และสหกรณ์เผยแพร่สู่
สังคม 
 

 การประกาศเกียรติคุณในปี พ.ศ. 2555 มีผู้นําสหกรณ์
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า จํานวน 3 ท่าน คือ 
คุณสุทัศน์   ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด คุณชูชาติ  อินสว่าง  ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จํากัด และ คุณสุกิจ  จัดภัย ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนบ้านพุตะแบก จํากัด และรางวัล
ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่ามี 3 
รางวัล ได้แก่ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด 
จํากัด สหกรณ์การเกษตรลําพระเพลิง 
จํากัด จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก 
จํากัด จังหวัดเพชรบุรี 
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2 การเผยแพร่ตัวแบบ Farmer Shop ในงานนทิรรศการมหกรรมวิชาการ สกว. 

 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมนําตัวแบบ Farmer Shop ซึ่งเป็นตัวแบบของร้านค้าปลีก
ทางเลือกของชุมชน ที่มุ่งจําหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ภายใต้สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้
เป็นลูกค้าประจํา” ตัวแบบร้านค้า
ปลีกดังกล่าว เป็นผลลัพธ์จากการ
วิจัยที่ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการ       
โซ่อุปทานอย่างบูรณาการในกลุ่ม
ของผู้ประกอบการ SMEs และ 
OTOPs โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
ยกระดับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
ราคาเป็นธรรม  มาจําหน่ายแก่
ผู้บริโภค และมุ่งรณรงค์ให้ผู้บริโภค
ต่ืนตัวในการอุดหนุนสินค้าเกษตร
แ ป ร รู ป ไ ท ย  ภ า ย ใ ต้ แ บ ร น ด์ 
Farmer Shop ร่วมเผยแพร่ผลงาน
ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรณา 7 รอบ 5 
ธันวาคม 2554 ณ ฮอลล์ 7-8 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายผู้ประกอบการ จํานวน 39 ราย นําสินค้าร่วมจําหน่ายในงานจํานวน 192 รายการ 9,000 ช้ิน 

ผลตอบรับจากการนําตัวแบบ Farmer Shop ร่วมนําเสนอในงานมหกรรมเชิงวิชาการ สกว. มี
ผู้สนใจเข้าชมและร่วมซื้อสินค้า จํานวน 1,500 ราย ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ  โอทอป และประชาชน ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียด และอุดหนุนสินค้าโดยข้อมูล
ที่ได้จากการพูดคุย และจากแบบสอบถาม สรุปได้ว่า ผู้มาเยี่ยมชมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีร้าน Farmer 
Shop ในรูปแบบของร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคท่ีจะมีโอกาส ซื้อสินค้าคุณภาพ ราคาเป็น
ธรรม และเห็นด้วยว่าระบบธุรกิจ Farmer Shop จะนําไปสู่การแก้ปัญหาราคาผลผลิตแก่เกษตรกรในที่สุด  

ผลจากการสํารวจของสกว. บู๊ท Farmer Shop เป็นบู๊ทที่อยู่ในโซนร้านค้าซึ่งเป็นโซนที่มีผู้เข้าร่วม
ชมงานมากที่สุดจากจํานวน 5 โซน ซึ่งประกอบด้วยโซนนิทรรศการ โซนประชุมวิชาการ โซนร้านค้า โซน
กิจกรรมเวทีกลาง และโซนพาสปอร์ตเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระมหาสภุาพ และท่าน ศ.ดร.ระพี  สาคริก มาให้กําลังใจทีมงาน Farmer Shop Young Ambassador ร่วมประชาสัมพันธ์ 
Farmer Shop ในงานมหกรรมวิชาการสกว. 
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พันธกิจที่สําคัญประการหนึ่งของสถาบัน คือ การสร้างและขับเคล่ือนกลไกการเรียนรู้สู่การพัฒนา
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ดังนั้น ในรอบปี พ.ศ.  2555 สถาบันเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนชุดความรู้
สู่สังคม  
 

1 การจัดเวทีเสวนาวชิาการ 
 
 

 

เวทีเสวนาวิชาการในปีนี้ ในช่วงเช้าได้หยิบยกหัวข้อ “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” 
และได้นําตัวแบบร้านค้าปลีก Farmer shop มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับทางเลือกของประชาชนในช่วงบ่ายใน
หัวข้อ “Farmer Shop ทางเลือกของประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขานรับนโยบายปีสากลแห่งการ
สหกรณ์ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของ
ประชาชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ชุดความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะชน ซึ่งผลตอบรับจาก
การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักสหกรณ์ นักวิชาการ ผู้นํากลุ่ม/องค์กร นักพัฒนา 
และผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา จํานวน 677 ราย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวทีเสวนาวิชาการ “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” (ช่วงเช้า) เวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ “Farmer Shop ทางเลอืกของประชาชน” (ช่วงเบ่าย) 

บู๊ทสินค้า Farmer Shop 
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2 การสรา้งกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ เพือ่สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ ์

 
 

หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่างชํานาญการเป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่
นําชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่ผ่านโครงการ
ฝึกอบรมโดยนํามายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการ และ
การจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม และการจัดทํา
โครงการฝึกอบรม ภายใต้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ เ ป็น
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ ได้ ตัวแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมที่สามารถยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อน
การพัฒนาสหกรณ์ ในทิศทางของการนําคุณค่า (ประโยชน์) สู่
สมาชิ กและชุ มชน  และการ เ ป็นองค์ กรพึ่ งพาตน เอง 
(Autonomous) ซึ่งสถาบันฯจะสร้างกลไกให้เกิดเป็นเครือข่าย
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ใน
อนาคตที่จะเป็นเสาหลักทางความคิดแก่สังคมต่อไป 

โดยหลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์มีวัตถุประสงค์สําคัญที่จะเพิ่มพูน วิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจ
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดย
การเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการตรวจสอบ 

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

ฝึกอบรม ได้ทั้งความรู้ และความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต 

ในรอบปี พ.ศ. 2555 มีกาจัดการอบรม 2 ครั้ง มีผู้
เข้าอบรม จํานวน 132 ราย และมีการจัดประชุมเตรียมการจัดต้ัง
เป็นสมาคมผู้ตรวจสอบกิจการ โดยชสอ.ให้พ้ืนที่สําหรับการ
ดําเนินการ 84 ตารางเมตร  
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3 วารสารฅนสหกรณ ์

 
 

วารสารฅนสหกรณ์เป็นวารสารรายไตรมาส ภายใต้โครงการวิจัย
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ทุก ๆ 3 เดือน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อประมวลความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
สหกรณ์เพื่อเผยแพร่อย่างมีแบบแผน และช่วยรณรงค์ให้เกิดสังคมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้นําสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถีแห่ง
การพ่ึงพาและร่วมมือกันก่อเกิดเป็นสังคมแห่งปัญญาเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
สหกรณ์ไทย โดยรวบรวมเอาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ ข้อสรุป
จากเวทีเสวนาวิชาการ  ข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย ผลลัพธ์
งานวิจัย และข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่ผู้นําสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จําเป็นต้องเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาให้เท่าทันต่อภาวะการณ์ปัจจุบัน จําแนกเป็น 
6 คอลัมน์ที่น่าสนใจ คือ ในแวดวงคนสหกรณ์  มุมมองจากคนแดนไกล เติม
ความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย  ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ และนานาสาระ   

 
ปัจจุบัน วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่รวม 17 ฉบับ มีบทความ

นําเสนอทั้งสิ้น 285 บทความ จําแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ในแวดวง
คนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย 
ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ  

 
ในรอบปี 2555 วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่จํานวน 4 ฉบับ มี

บทความนําเสนอทั้งหมด 68 บทความ จําแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์
ในแวดวงคนสหกรณ์ มีบทความนําเสนอทั้งหมด 7 บทความ อาทิ การ
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 คอลัมน์
มุมมองจากคนแดนไกลมีความนําเสนอทั้งหมด 8 บทความ อาทิ อโกรโปร 
สหกรณ์ช้ันแนวหน้าในอุตสาหกรรมแคนาดา คอลัมน์เติมความรู้มีบทความ
นําเสนอทั้งหมด 17 บทความ อาทิ โครงการรับจํานําข้าวเปลือก กับอนาคต
ข้าวไทย คอลัมน์เล่าสู่ กันฟังจากงานวิจัยมีบทความนําเสนอทั้งหมด 17 
บทความ อาทิ Farmer Shop ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 
คอลัมน์ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์มีบทความนําเสนอ
ทั้งหมด 8 บทความ อาทิ การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ 
และคอลัมน์นานาสาระมีบทความนําเสนอทั้งหมด 11 บทความ อาทิ เขาว่า
อย่างงั้น  ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง และชวนกันรับประทานอาหารแทนยา 

ปัจจุบันวารสารฅนสหกรณ์มีสมาชิกเข้ามาเป็นเครือข่ายสังคมข้อมูล
ข่าวสารจํานวน 426 ราย และเผยแพร่ในสถาบันการศึกษา และห้องสมุด
ประชาชน จํานวน 4 แห่ง  
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4 Pocket Book 

 
 

ในปี 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ “ทําไม ระบบ
สหกรณ์จํานวนมาก จึงสําเร็จหรือล้มเหลว? บทวิเคราะห์การสหกรณ์เชิงระบบ และ “ทําสหกรณ์ให้เป็น
ทางเลือกของประชาชน”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นผลงานการวิ เคราะห์ประ วั ติศาสตร์และศึกษา
วรรณกรรมที่ถักทอผสมผสานความคิดที่เป็นพื้นฐานทางทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่ช้ีให้เห็นผลกระทบจาก
อํานาจทางศีลธรรม และวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว อันเนื่องมาจากการบริหารและจัดการ
กระบวนการเคลื่อนตัวของระบบสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ อยู่ตลอด
ช่วงการเปลี่ยนผ่านอารยะธรรมในยุคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
เข้าสู่ยุคการทํางานโดยอาศัยการใช้ข้อมูลข่าวสารและความรู้   

หนังสือเล่มนี้ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยใดบ้างที่มี
อยู่ในเบื้องหน้า และเบื้องหลังของความสําเร็จหรือล้มเหลว อีกทั้ง
ผู้เขียนได้ประมวลความรู้ และความคิดพ้ืนฐานทางวิชาการและการ
ปฏิบัติของเหล่าศาสดา และกูรูผู้เป็นนักสหกรณ์ ที่มีอยู่ในยุคเปลี่ยน
ผ่านอารยะธรรม รวมทั้งการตั้งกติกา กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของความเป็น
สากลของระบบสหกรณ์ภายใต้การช้ีแนะขององค์กร ICA 

การจัดทําหนังสือ “การทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของ
ประชาชน ด้วยวิธิคิดและคุณค่า” มีเจตนารมย์เพื่อร่วมขานรับปีสากล
แห่งการสหกรณ์ และเผยแพร่ให้คนในสังคมต่ืนตัว และใช้กลไกของ
สหกรณ์ในการดําเนินชีวิตร่วมกันบนหลักการพึ่งพาตนเอง ซึ่งได้นํา
บทความที่สะท้อนให้เห็นวิธีคิด วิธีการทํางาน แนวปฏิบัติ และตัวแบบ
ที่น่าสนใจสําหรับผู้นําสหกรณ์ ในการเตรียมความพร้อม ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่ง “สหกรณ์” เป็นกลไกที่สําคัญที่ประชาชนจะใช้
เป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แหล่งทุน และตลาด เพื่อ
นําไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพ  

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์งานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ข้อค้นพบจากงานวิจัย ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมกับเวทีเสวนานานาชาติ ถ่ายทอดผ่าน
ตัวหนังสือ จํานวน 35 บทความ เพื่อให้ผู้นําสหกรณ์ หรือผู้สนใจได้
นําไปพัฒนาสหกรณ์ ในการนําประโยชน์สู่สมาชิก ชุมชน และ
ประเทศชาติ 



 

 34 

 
5 การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์สถาบนัฯ (www.cai.ku.ac.th) 

 
 

สถาบันฯจัดทําเว็บไซต์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ชุดความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์
กิจกรรมการดําเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ และบทความที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมากที่สุด ในการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนความรู้สู่สังคมข้อมูลข่าวสาร มีผู้
เข้าชมเว็บไซต์ จํานวน 16,501 ราย 

เว็บไซต์สถาบันฯจะมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายคุณค่าภายใต้ชุดโครงการ อาทิ เครือข่าย
นักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ เครือข่าย
สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ และเครือข่าย Farmer shop เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถาบันฯ รวมทั้งการ update ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ โดยทางสถาบันฯได้ดําเนินการทั้ง
ในรูปแบบของการส่งข้อมูล ข่าวสารผ่านทาง Email และผ่านทางสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งปัจจุบันมี
สมาชิก Facebook ในเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 6,032 ราย จําแนกเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบฯ จํานวน 
1,093 ราย เครือข่ายนักวิจัย จํานวน 128 ราย เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 1,571 ราย เครือข่าย 
Farmer Shop จํานวน 2,885+77 ราย และเครือข่ายตลาดสุขใจ 355 ราย  
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ในรอบปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้สานต่อนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ได้ดําเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  คะแนนเฉลี่ย 4.77 มีกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1 การประชุมเพื่อรับฟังผลสรุปการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
และวางกลไกการประกันคุณภาพให้อยู่ใน   
วิถีการทํางานของบุคลากร เมื่อคราว             
การประชุมประจําเดือนสถาบันฯ                  
ครั้งที่ 8/54 

3 ก.ค.54 • บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อนํา
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพมาปรับปรุงการทํางานการทํางาน
และจัดทําประกันคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
ภายใต้กรอบการประกันคุณภาพ PDCA 

2 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เข้าตรวจเยี่ยมสถาบัน 

28 ก.ค.54 • ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน 

3 การประชุมทําความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อน
ภารกิจบุคลากรเจ้าหน้าท่ี 

การประชุม 
ประจําเดือน 

• เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจในการจัดทําประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทํางานใน
ภารกิจ 

4 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์               ครั้ง
ท่ี 6/2554 

14 ก.ย.54 • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูล
เอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี
การศึกษา 2554 

5 การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพของสถาบัน 

2 ส.ค.54 • เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพของ
สถาบันฯ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

6 การร่วมรับฟังการนําเสนอผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ 

20 ก.ย.54 • รับทราบผลการดําเนินงานของคณะ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
นํามาปรับใช้ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบัน 

7 การนําเสนอรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 
1/54 

4 ต.ค.54 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันให้คณะกรรมการประจําสถาบัน
รับทราบและขอคําแนะนําการดําเนินงาน
ในปีต่อไป 

8 เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานโครงการ
รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

23 ธ.ค.54 • เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันระบบ
คุณภาพทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีร่วมกันของทุก
หน่วยงาน 

9 การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน         
ครั้งที่ 2/2554 

17 ม.ค.55 • นําเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงการประเมิน
คุณภาพ และรับฟังคําแนะนําจาก
คณะกรรมการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
10 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 
7 ก.พ.55 • เพื่อรับทราบและเข้าใจแนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
11 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555 
23 มี.ค.55 • เพื่อรับทราบ (ร่าง) รายชื่อคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี
การศึกษา 2554 

12 การประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายใน และแนวปฏิบัติ ในการเตรียมเอกสาร
หลักฐาน 

29 มี.ค.55 • เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานการประกันคุณภาพ 

13 การประกาศช่วงเวลาแห่งการประเมิน
คุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

1 เม.ย.- 
30 พ.ค.55 

• บุคลากรทราบกรอบเวลาของการประเมิน
คุณภาพและเตรียมการสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายในควบคู่กับภารกิจหลัก 

14 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดําเนิน         
การประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์” 

3 เม.ย.55 • สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพในปี
การศึกษา 

15 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2554 

10 พ.ค.55 • การประเมินคุณภาพภายในประจําปี
การศึกษา 2554 ดําเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย 

16 การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2554                           
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ 

17 พ.ค.55 • สถาบันได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
ภายในประจําปีการศึกษา 2554 เพื่อการ
วางแผนการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ต่อไป 

 
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 

2554 - 31 พฤษภาคม 2555) มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมี
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 20 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.77 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ประเมนิ 
ปี 2553 

คะแนน
ประเมนิ 
ปี 2554 

ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 5.00 4.50 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 4.81 4.77 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00 ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลีย่ รวม 6 องค์ประกอบ 4.93 4.81 ดีมาก 
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มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

 จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการสร้างค่านิยมร่วมของบุคลากรของสถาบันฯ ที่มุ่งเน้น “ทํางานอย่างมีน้ําใจ 

ใส่ใจวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” ซึ่งเป็นกลไกภายในที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯ 
โดยบุคลากร ให้สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ 

2. มีการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. มีระบบและกลไกที่ ชัดเจนในการพัฒนางานวิจัยของสถาบัน ที่สอดคล้องกับแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ การวิจัย และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดเอกสารหลักฐานยังไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
2. เอกสาร ที่นํามาใช้เป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบบางตัวบ่งชี้ไม่ชัดเจน และไม่ถูกต้อง ทํา

ให้ยากต่อการตรวจสอบ 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
1. ควรให้ความสําคัญในการเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ใช้

ประกอบการประเมินให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
2. ควรมีการปรับปรุงและตรวจสอบเอกสารที่นํามาใช้เป็นหลักฐานของตัวบ่งชี้ให้ถูกต้องและ

ชัดเจน 
3. ควรมีการวิเคราะห์ภาระงานกับอัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อการบริหาร

จัดการอัตรากําลังที่เหมาะสม 
 

 ข้อเสนอแนะระดบัคณะ  
ไม่ม ี

 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 มีกระบวนการสร้างค่านิยมร่วมของบุคลากรของสถาบันฯ ที่มุ่งเน้น “ทํางานอย่างมีน้ําใจ ใส่
ใจวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” ซึ่งเป็นกลไกภายในที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯ 
โดยบุคลากร ให้สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ 

 

 ประสิทธผิลการสนบัสนนุพนัธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
ในการดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานที่

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่า การทําวิจัยมีแผนงานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง โดยเป็นการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร มีผลงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์
แก่การพัฒนาที่ย่ังยืนแก่สังคม ชุมชน ตลอดจนได้นําความรู้จากการวิจัยไปบริการทางวิชาการต่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และพัฒนาความคิด พัฒนางานของชุมชน สังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร 
นอกจากนี้ ยังได้มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการเข้ากับกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างคราบถ้วน โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้อัตรากําลังที่มีจํากัด  
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ในรอบปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดําเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 185 กิจกรรม 
มีผู้เข้าร่วมจํานวน 11,389 คน 

 

ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

1 
3 ตุลาคม 

2554 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : 
วางแผนดําเนินงานในปีงบประมาณ 2555 

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

2 
4 ตุลาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2554 

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

3 
5 ตุลาคม 

2554 

ประชุมนําเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และนําเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัย : ยางพารา สวนสามพราน ข้าว
หอมมะลิ 

22 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

4 
6 ตุลาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop 
ครั้งที่ 15/2554 

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

5 
7 ตุลาคม 

2554 
ประชุมร่วมกับ อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ : การจัดทํา
บัญชีร้าน Farmer shop 

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

6 
11 ตุลาคม 

2554 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2554 9 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

7 
12 ตุลาคม 

2554 
ประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์  7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

8 
12 ตุลาคม 

2554 
ประชุมพนักงานร้าน Farmer shop 7 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

9 
13 ตุลาคม 

2554 
ประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer shop ครั้งที่ 5 19  

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

10 
13 ตุลาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop  
ครั้งที่ 16/2554 

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

11 
14 ตุลาคม 

2554 
ประชุมร่วมกับ อ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ บุศยพลากร เพื่อ
ขับเคลื่อนร้าน Farmer shop  

3 
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

12 
17 ตุลาคม 

2554 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพาราระยะที่ 2 3 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

13 
20 ตุลาคม 

2554 

คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการ
พัฒนาชนบท (Master of Rural Development 
Management, MRDM ) หลักสูตรนานาชาติ จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงานสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ 

6 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

14 
28-29 

พฤศจิกายน 
2554 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม KU Big Cleaning 
Day : ทําความสะอาดร้าน Farmer shop  

10 
ร้านFarmer shop คณะ

เศรษฐศาสตร์  
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

15 
30 

พฤศจิกายน 
2554  

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันหลังวิกฤตอุทกภัยน้ําท่วม
เพื่อให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีสถาบันที่ประสบภัย 

7  
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

16 
2 ธันวาคม 

2554 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์หลัง
วิกฤตอุทกภัย : เพื่อวางแผนการทํางาน 

7  
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

17 
7 ธันวาคม 

2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop 
ครั้งที่ 5/2554 

12 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

18 
8 ธันวาคม 

2554 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญ
เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสํานักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านคลองใหญ่  

80 
ณ สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

อ.หันคา จ.ชัยนาท  

19 
9 ธันวาคม 

2554 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2554 10 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

20 
16 ธันวาคม 

2554 

เวทีระดมความคิดเพื่อวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อน 
การดําเนินงานสหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด  

14 
ห้อง ประชุม 301 ชั้น 3  

อาคาร A 

21 
19-29 
ธันวาคม 
2554 

ร้าน Farmer shop จัดกิจจกรมโครงการของขวัญปี
ใหม่ประจําปี 2555  

 60 
ร้าน Farmer shop อาคาร
ปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

22 
22 ธันวาคม 

2555 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีโครงการของขวัญปีใหม่ประจําปี 
2555 

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

23 
22 ธันวาคม 

2555 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีโครงการของขวัญปีใหม่ประจําปี 
2555 : ประชาสัมพันธ์โครงการ 

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

24 
22 ธันวาคม 

2555 

หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อน
โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบร้าน 
Farmer shop กับ อาจารย์ ดร.ธนา สมพรเสริม และ 
อาจารย์ ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ บุศยพลากร  

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

25 
30 ธันวาคม 

2555 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดเลี้ยงสังสรรค์ใน
เทศกาลส่งท้ายปี่เก่า-ต้อนรับปีใหม่ 

14 แหลมเจริญซีฟู๊ด รามอินทรา 

26 
5 มกราคม 

2555 
สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ใน
ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีโครงการวิจัย 

9 
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

27 
5 มกราคม 

2555 

ฝ่ายบริหารสินค้าตลาดสด The Mall คุณศรุดา 
สุวรรณกิจจาการ ผู้จัดการอาวุโส, คุณสุมณฑา ศรี
คํานวณ ผู้จัดการส่วน และคุณซาร่า คริสตสกุล 
ผู้จัดการส่วน ได้เข้าพบผู้อํานวยการสถาบันฯ ใน
เทศกาลปีใหม่ 

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจยั

และพัฒนา มก. 

28 
7 มกราคม 

2555 
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วม
ทําบุญครบรอบ 1 ปี การเปิดตลาดสุขใจ 

150 
ตลาดสุขใจ โรงแรมโรสการ์เด้น

ฯ สวนสามพราน 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

29 
12 มกราคม 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ:  มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ร่วมกับ 
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย  รศ.มยุรี จัยวัฒน์, ดร.จุฬากรณ์ 
มาเสถียรวงศ์ และคุณเกินศักด์ิ ศรีสวย  

7 
ห้องประชุม ชั้น 13 สํานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

30 
13 มกราคม 

2555 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop 
ครั้งที่ 18 

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

31 
13 มกราคม 

2555 

ประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer 
shop ร่วมกับ อ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ บุศยพลากร, อ.ดร.ธนา 
สมพรเสริม 

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

32 
14 มกราคม 

2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นวิทยากร
ในโครงการพัฒนานักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ โดยได้
บรรยายในหัวหัว แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย
ท่ีท้าทายการเปลี่ยนแปลง  

22 

 สถานพักพื้นข้าราชการ
ทหารเรือส่วนกลาง อาคารนาวี

ภิรมย์ 1 หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 

33 
17 มกราคม 

2555 
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ครั้งที่ 2/2554 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

34 
17 มกราคม 

2555 
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ไ ด้ใ ห้
สัมภาษณ์บันทึกเทปในรายการ โคออปไทยแลนด์  

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

35 
18 มกราคม 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ:  มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน”  
ครั้งที่ 2 /2555  

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

36 
19 มกราคม 

2555 
ประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
ครั้งที่ 1/2555  

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

37 
20 มกราคม 

2555 
การประชุมหารือแนวทางการก่อตั้ งสมาคมผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2555 

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

38 
23 มกราคม 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ:  มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ครั้งที่ 3 
/2555  

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

39 
25 มกราคม 

2555 

ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด้ า น ส ห ก ร ณ์ จั ด กิ จ ก ร ร ม
ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer shop  : โครงการ Look 
Like Love Farmer shop 

120  
บู๊ทหน้าร้าน Farmer shop  

อาคารปฎิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

40 
26 มกราคม 

2555 
สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟางแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) 

17 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟาง
แห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสมีา  

41 
30 มกราคม 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
4/2555 ร่วมกับ อาจารย์อมรวิชช์ นาครทรรพ 
 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

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

สถานที่ 

42 
1 กุมภาพันธ์ 

2555 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2555 11 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

43 
2 กุมภาพันธ์ 

2555 

นําเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย แนว
ทางการส่งเสริมเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีแก่ประชาคม ส.ส.ท 

17 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร B 

THAI PBS 

44 
3 กุมภาพันธ์ 

2555 

ประชุมโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 
ร่วมกับคุณนิคม เพชรผา และคุณอดุลย์ โคลนพันธ์ 

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

45 
3 กุมภาพันธ์ 

2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ประชุม
ร่วมกับอ.ดร.ธนา สมพรเสริม เพื่อหารือการ
ขับเคลื่อนงานโครงการร้านค้าปลีกต้นแบบ Farmer 
Shop  

2 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

46 
4-12 

กุมภาพันธ์ 
2555 

เครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรมจําหน่ายข้าวคุณธรรม 
ในงานเกษตรเทรดแฟร์ 2555  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

47 
6 กุมภาพันธ์ 

2555 
ประชุมภาระงานขั้นต่ํ า เจ้ าหน้า ท่ี วิจัย  นัก วิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

100 
ห้องกําพล อดุลวิทย์ อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

48 
6 กุมภาพันธ์ 

2555 

ประชุมถอดบทเรียนโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติ
ใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
กรณีบทเรียนเกษตรกรชาวนาในเขตพื้นที่จ.ชัยนาท 
เกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

11 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

49 
7 กุมภาพันธ์ 

2555 

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการผลงานการ
วิจัยตัวแบบร้านค้าปลีก Farmer shop ในงาน
ประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์ 
- มหิดล - กองทัพเรือ - ครั้งที่ 14  ภายใต้ หัวข้อ 
2015 ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายของประเทศ
ไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

500 

ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

50 
8 กุมภาพันธ์ 

2555 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เตรียม
ความพร้อมจัดประชุมการคัดเลือกสินค้า Farmer 
shop ครั้งที่ 6 

13 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

51 
9 กุมภาพันธ์ 

2555 
การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer shop ครั้งที่ 6  36 

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

52 
9 กุมภาพันธ์ 

2555 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop  
ครั้งที่ 19 

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

53 
10 

กุมภาพันธ์ 
2555 

ประชุมถอดบทเรียนโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติ
ใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
กรณีบทเรียนเครือข่ายชาวนาคุณธรรม 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

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

สถานที่ 

54 
13 

กุมภาพันธ์ 
2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ครั้งที่ 
7/2555 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

55 
15 

กุมภาพันธ์ 
2555 

บรรยายธรรม โครงการ“เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน 
สร้างสรรค์สังคม”โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  

200 
ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 

อาคารปฎิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

56 
17 

กุมภาพันธ์ 
2555 

ประชุมการหารือแนวทางการก่อตั้งสมาคม 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2555 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

57 
20 

กุมภาพันธ์ 
2555 

ประชุมโครงการโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่
แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ครั้งที่ 8/2555  

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

58 
21 

กุมภาพันธ์ 
2555 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ให้การต้อนรับคุณก๊ก 
ดอนสําราญ  ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) 

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

59 
22 

กุมภาพันธ์ 
2555 

กา รประชุ มนํ า เ สนอร าย ง านคว ามก้ า วหน้ า
โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม : กรณี
กลุ่มชาวนาผู้ปลุกข้าวคุณธรรม  

14 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

60 
24 

กุมภาพันธ์ 
2555 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหารือแนวทางการก่อตั้งสมาคมผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2555 

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

61 

27 
กุมภาพันธ์- 
4 มีนาคม 

2555 

ร้าน Farmer shop จัดกิจกรรม : สัปดาห์อาหารเพื่อ
สุขภาพ   

 250 
บู๊ทหน้าร้าน Farmer shop  

อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

62 
27 

กุมภาพันธ์ 
2555 

ประชุมโครงการโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่
แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนครั้งที่ 
9/2555  

6 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

63 
1 มีนาคม 

2555 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ
บุคลากรสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด  ศึกษาดู
งานการดําเนินงานร้าน Farmer shop 

6 
 ร้าน Farmer shop  อาคาร
ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

64 
5 มีนาคม 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
10/2555  

6 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

65 
8 มีนาคม 

2555 
ประชุมหารือร่วมกับทีม Organize เพื่อการ
เตรียมการจัดงานมหกรรม สกว. 

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

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

สถานที่ 

66 
11-15 
มีนาคม 
2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมการ
ประชุม International Seminar “Cooperative 
Enterprises Build A better World ” session 1 
ซึงจัดขึ้นโดยCooperative of Malaysia ( CCM ) & 
Malaysian National Cooperative Movement ( 
ANGKASA) 

7 ประเทศมาเลเซีย 

67 
19-24 
มีนาคม 
2555 

โครงการพัฒนาและดําเนินการให้การศึกษาอบรม
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 10 

84  

ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 
อาคารเค.ยู.โฮม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

68 
20 มีนาคม 

2555 
ประชุมหารือแนวทางการก่อตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ร่วมกับตัวแทนศิษย์เก่าผู้ตรวจสอบฯ 

30 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

69 
21 มีนาคม 

2555 

ประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
การดําเนินการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer shop 
ระยะที่ 2 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน  

10 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

70 
26 มีนาคม 

2555 
ประชุมร่วมกับ คุณกิดดิวงค์ สมบุญธรรม เลขาธิการ 
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  

3 
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

71 
27 มีนาคม 

2555 
ประชุมระบบการเงิน การบัญชีร้าน Farmer shop 6 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

72 
29 มีนาคม 

2555 

นําเสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้นโครงการวิจัย
“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่ อ เพิ่ มสมรรถนะการทํา
การเกษตรเชิงธุรกิจ:  มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จาก
แปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

11 
ห้องประชุม ชั้น 13 สํานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.)    

73 
29 มีนาคม 

2555 
ประชุมคณะทํางานสัมมนาสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ประจําปี 2555 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

74 
30 มีนาคม 

2555 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : ระบบ
การเงิน การบัญชีร้าน Farmer shop 

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

75 
2 เมษายน 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
13/2555 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

76 
3 เมษายน 

2555 
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายถอดองค์ความรู้การ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน 

6 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

77 
4 เมษายน 

2555 
ประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 5 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

78 
10 เมษายน 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
14/2555 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

79 
11 เมษายน 

2555 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer 
Shop ครั้งที่ 20/2555  

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

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

สถานที่ 

80 
12 เมษายน 

2555 

ร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย : เทศกาล
สงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย  

50/12 
อาคารปฏิบัติการคณะ

เศรษฐศาสตร์ / ห้อง 204 ชั้น 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

81 
17 เมษายน 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
15/2555  

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

82 
19 เมษายน 

2555 

นําเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยแนว
ทางการส่งเสริมเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.  

30 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

83 
20 เมษายน 

2555 
ประชุมชี้แจง young ambassador ครั้งที่ 1 6 

ศูนย์เรียนรู้ข้าว ราน Farmer 
shop อาคารปฏบิัติการ คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

84 
20 เมษายน 

2555 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เตรียม
ความพร้อมสัมมนาประจําปี 2555 

9 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

85 
23 เมษายน 

2555 
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นวิทยากร
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ สวพ. 

45  
ศูนย์พื้นฟู กองทัพเรือ จ.

ประจวบคีรีขันธ์ 

86 
25 เมษายน 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
16/2555  

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

87 
25 เมษายน 

2555 

ประชุมร่วมกับตัวแทนร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย จํากัด (รส.กฟฝ.)  เพื่อ
ประเมินอุปสรรคและ ปัญหา outlet Farmer Shop 

8 
ห้องประชุมร้านสหกรณ์การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ชั้น 2 

88 
26 เมษายน 

2555 
ประชุมชี้แจง young ambassador ครั้งที่ 2 4 

ศูนย์เรียนรู้ข้าว ราน Farmer 
shop อาคารปฎบิัติการ คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

89 
30 เมษายน 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
17/2555  

 8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

90 
1 พฤษภาคม 

2555 
ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปี
ท่ี 3 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

91 
2 พฤษภาคม 

2555 
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 
3 

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

92 
3 พฤษภาคม 

2555 
ประชุมชี้แจง young ambassador  ครั้งที่ 3 3 

 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

93 
3 พฤษภาคม 

2555 
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ : สมาคมผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์  

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

94 
3 พฤษภาคม 

2555 
ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชนในแถบอินโดไชน่า  

2 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

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

สถานที่ 

95 
4 พฤษภาคม 

2555 
ประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 6 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

96 
8 พฤษภาคม 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
18/2555  

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

97 
10 

พฤษภาคม 
2555 

ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop  
ครั้งที่ 10 

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

98 
10 

พฤษภาคม 
2555 

ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาล fruit fresh ครั้งที่ 12 100 เดอะมอลล์ บางกะปิ 

99 
11 

พฤษภาคม 
2555 

ก้าวสําคัญของสหกรณ์สู่ AEC สิ่งท้าทายท่ีต้องพิสูจน์ 300 
ห้องสุธรรมอรีกุล อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

100 
12 

พฤษภาคม 
2555 

เวทีเสวนาในหัวข้อสหกรณ์ออมทรัพย์กับการรับมือ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

45 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขาบ่อยา 

บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   

101 
14 

พฤษภาคม 
2555 

ตัวแทนจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้
จากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและ
การผลิตผลไม้คุณภาพ และได้เย่ียมชมกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพมาตรฐาน GAP ของสหกรณ์การเกษตร
เขาคิชฌกูฏ จํากัด 

100 
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 

จํากัด 

102 
15 

พฤษภาคม 
2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
19/2555  

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

103 
15 

พฤษภาคม 
2555 

ประชุม เครือข่ ายนัก วิจั ยมหาวิทยาลัย  virtual 
university : University of Farmer shop  

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

104 
16 

พฤษภาคม 
2555 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์ 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

105 
17 

พฤษภาคม 
2555 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์รับการตรวจประเมิน
ตรวจประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

15 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

106 
21 

พฤษภาคม 
2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
20/2555  

11 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

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

สถานที่ 

107 
24 

พฤษภาคม 
2555 

ประชุม Farmer shop young ambassador   4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

108 
25 

พฤษภาคม 
2555 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย ระยะที่ 3 

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

109 
26 

พฤษภาคม 
2555 

ผู้อํานวยการสถาบันฯ  ได้เข้าร่วม งาน THAIFEX 
World of food ASIA 2012  

1,500  
อาคารชาเลนเจอร์ 1-3  อิม

แพ็ค เมืองทองธานี  

110 
28 

พฤษภาคม 
2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ครั้งที่ 
21/2555  

6 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

111 
29 

พฤษภาคม 
2555 

ผู้อํานวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมสุดยอดด้าน
สื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก  Asia Media 
Summit 2012 ครั้งที่  9  

1,000 
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ 

แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

112 
29 

พฤษภาคม 
2555 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ : การเตรียมความพร้อม
การเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน“มหกรรม
วิชาการ สกว.  วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์
ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 
55”  

9 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

113 
30 

พฤษภาคม 
2555 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายเครือข่ายคุณค่าผลไม้
ระยะที่ 3 

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

114 
30 

พฤษภาคม 
2555 

แสดงความยินดีกับ ดร.จารึก สิงหปรีชา เข้ารับ
ตํ าแหน่ งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ /ประธาน
คณะกรรมการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

4 
อาคารปฎิบัตการ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก. 

115 

31 
พฤษภาคม-5 
มิถุนายน 
2555 

โครงการร้าน Farmer shop ร่วมกับโครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่าข้ าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยและ
เครือข่ายคุณค่าชาวนา จําหน่ายคุณธรรมข้าว
คุณธรรมข้าวเกิดบุญและอาหารเพื่อสุขภาพมังสวิรัติ
ในงานเกษตรแฟร์ประจําปี 2555 

300 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

116 
1-5 

มิถุนายน 
2555 

ศึกษาดูงานสหกรณ์สหกรณ์ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ร่วมกับนิสิต MCE10 

 35 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

117 
1 มิถุนายน 

2555 
บันทึกเทปชาวนาคุณธรรม 5 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

118 
1 มิถุนายน 

2555 
ประชุมชี้แจง Farmer shop young ambassador   11 

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

สถานที่ 

119 
1 มิถุนายน 

2555 
ประชุมหารือกับคุณถนัด เบิกนา เจ้าของกาแฟกระบี่ 
เตรียมร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม สกว. 

2 
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

120 
2-4 

มิถุนายน 
2555 

ร่วมประชุมปฏิบัติการ System Thinking และการ
จัดการงานวิจัย ABC : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  

100 
ณ ห้องเจด โรงแรมโรสการเด้น 

ริเวอร์ไซด์   

121 
7 มิถุนายน 

2555 

ร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตาม
รอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนา
ประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

150 
ณ ห้องลาดพร้าว สูท โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล

พลาซา ลาดพร้าว 

122 
9 มิถุนายน 

2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะที่
ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จํากัด (ชสอ.) ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2555  ชสอ. 

2,500 

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

เมืองทองธานี 

123 
12 มิถุนายน 

2555 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ เพื่อหารือวางแผนการ
เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยใน
งาน“มหกรรมวิชาการ สกว.  วิจัยตามรอยพระยุคล
บาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ  เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 5 ธันวาคม 2555”  

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

124 
12 มิถุนายน 

2555 

ร้าน Farmer shop ร่วมกับนักวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ผลไม้ โดยคุณศศิธร วิเศษ หัวหน้าโครงการวิจัย, คุณ
ศุขพัฒนสรณ์ วัฒนไคย คุณสุรางค์  พุ่มโพธิ์ทอง 
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ได้นํา
ผลไม้คุณภาพจากสวนทายาทสมาชิกเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏฯ มาจําหน่ายแก่
ประชาคม มก 

200 

ณ ซุ้มกิจกรรมหน้าร้าน 
Farmer shop อาคาร

ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มก 

125 
15 มิถุนายน 

2555 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer 
Shop ครั้งที่ 21/2555  

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

126 
15 มิถุนายน 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
22/2555  

6 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

127 
16 มิถุนายน 

2555 
ร่วมกิจกรรมสภาผู้บริโภคพบปะเครือข่ายชาวนา
คุณธรรม ครั้งที่ 1 

45  
ณ มูลนิธิธรรมร่วมใจ อ.ป่าต้ิว 

จ.ยโสธร  

128 
18 มิถุนายน 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ครั้งที่ 
23” ร่วมกับ ผศ.ดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช นักวิจัย
โครงการวิจัย  

2 
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย

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

สถานที่ 

129 
18 มิถุนายน 

2555 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ เพื่อหารือวางแผนการ
เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยใน
งาน“มหกรรมวิชาการ สกว.  วิจัยตามรอยพระยุคล
บาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ  เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 5 ธันวาคม 2555”  

13 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

130 
18 มิถุนายน 

2555 
ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการสินค้าต่างๆที่สนใจเข้า
ร่วมจําหน่ายสินค้าในร้าน Farmer shop  

11 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

131 
20-24 

มิถุนายน 
2555 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้เข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานในงานด้วยผลงานวิจัยมหกรรมวิชาการ สกว. 
"วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อ
พัฒนาประเทศ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ภายใน
ง า นมี นิ ท ร ร ศ ก า ร แ สด งพ ร ะอั จ ริ ย ภ าพขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 3,000 
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

(ฮอลล์ 7-8)  

132 
24-27 

มิถุนายน 
2555 

การประชุมEducation&Research Conference 
“Cooperating for change in the International 
year of Coops” 

 125 
University of Quebec, 

Montreal, Canada 

133 
30 มิถุนายน 

2555 
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.  15 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.  

134 
2-7 

กรกฎาคม 
2555 

นําเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Value networks: a 
strong strategic intent for co-operatives’ 
development in Thailand” ในการประชุมทาง
วิชาการ Mainstreaming Co-operation : An 
Alternative for the 21st Century? 

2 
ณ อาคาร Co-operative 
Group เมืองแมนเชสเตอร์ 

135 
8 กรกฎาคม 

2556 

ประชุมร่วมเจ้าหน้า ท่ีสถาบันฯเพื่อติดตามการ
ป ฏิบั ติ ง านของ เจ้ าหน้ า ท่ี สถาบันฯระหว่ า งที่
ผู้อํานวยการฯและรองผู้อํานวยการฯเดินทางไป
ประเทศอังกฤษ 

 9 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

136 
10 

กรกฎาคม 
2556 

การประชุมนําเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และ
นําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม 

25 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

137 
11 

กรกฎาคม 
2555 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีโครงการวิจัย  

 5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

138 
12 

กรกฎาคม 
2555 

ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farme shop ครั้ง
ท่ี 11 /2555 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

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

สถานที่ 

139 
15-19 

กรกฎาคม 
2555 

จัด ซุ้มแสดงความยินดี เนื่องในพิ ธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 
2555 

 500 
ร้าน Farmer shop อาคาร

ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

140 
16 

กรกฎาคม 
2555 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย ระยะที่ 3 

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

141 
17 

กรกฎาคม 
2555 

ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์
ท่ีมีคุณค่าแห่งปี ครั้งที่ 1 

5  
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

142 
17 

กรกฎาคม 
2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เจรจาแนว
ทางการจัดหาพ้ืนที่จัดร้าน Farmer shop ในองค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร 

 5 
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

จตุจักร 

143 
20 

กรกฎาคม 
2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมพิธีเปิด
งานมหกรรมความสุข มังสวิรัติ : ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3  

 100 แฟร์ชั่นไอซ์แลนด์ รามอินทรา 

144 
23-28 

กรกฎาคม 
2555 

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 11 

35 
ห้องพันธุม ดิษยมณฑล อาคาร 

KU Home 

145 
24 

กรกฎาคม 
2555 

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย ระยะที่ 3 : คณะกรรมการบริหารเครือข่ายและ
ทีมกลยุทธ์ 

14 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

146 
24 

กรกฎาคม 
2555 

ประชุ มตรวจประ เมิ นประกั นคุณภาพ  คณะ
เศรษฐศาสตร์ 

25 
ห้อง 5628  ชั้น 2 อาคาร

ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มก. 

147 
25 

กรกฎาคม 
2555 

ประชุม Farmer shop young ambassador   10 
ศูนย์เรียนรู้ข้าว อาคาร

ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มก. 

148 
25 

กรกฎาคม 
2555 

ประชุมวารสารฅนสหกรณ์ร่วมกับคุณพาฝัน ปิ่นทอง 3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

149 
26 

กรกฎาคม 
2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
24/2555  

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

150 
26 

กรกฎาคม 
2555 

ประชุมสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  15 
 ห้องประชุมสภาท่ีปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

151 
28 

กรกฎาคม 
2555 

ร่วมงานมหกรรม ๖ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว”
ภายใต้แนวคิด “สายน้ํา สายชีวิต สายใยรัก” เพื่อ
สํารวจสินค้าและศึกษารูปแบบองค์ความรู้เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้การโครงการร้าน Farmer shop   

1500 
ณ อาคาร 7-8 อิมแพ็ค เมือง

ทองธานี  
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 

152 
30 

กรกฎาคม 
2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประชุม
หารือให้คําปรึกษากับ ผศ.ดร.สุกานดา ลูวิส ทีมวิจัย
โครงการ Development of a strategic 
framework for financial inclusion  

3 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

153 
31 

กรกฎาคม 
2555 

ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปี
ท่ี 3 ครั้งที่ 2/2555  

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

154 
1 สิงหาคม 

2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และนักวิจัย
โครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน”ครั้งที่ 25/2555 

60  
สํานักงานสมาชกิกลุ่มองค์กร
เกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ต.
หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท   

155 
6 สิงหาคม 

2555 
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานใหม่สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

156 
7 สิงหาคม 

2555 
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์
ท่ีมีคุณค่าแห่งปี ครั้งที่ 2 

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

157 
8 สิงหาคม 

2555 

ประชุมโครงการวิจัยโครงการยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
ร่วมกับนักวิจัยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คุณปัทมาวดี 
โพประสิทธ์ิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และคุณ
สริญญา จันทร์เขียว เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์  

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

158 
9 สิงหาคม 

2555 

ภาคีเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 5 สหกรณ์
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์
การเกษตรบรบือ จํากัด สหกรณ์การเกษตรกระสังข์ 
จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด เดินทาง
ไปดูงานกระบวนการผลิตข้าวบรรจุถุง ณ บริษัทโรงสี
ไฟเจียเม้ง จํากัด  

26 บริษัทโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด  

159 
9 สิงหาคม 

2555 

ประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่ง
การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”ครั้งที่ 
26/2555  

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

160 
10 สิงหาคม 

2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ประชุม
ร่วมกับผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิต
ยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) คุณดาบชัย 
ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค., จันทร์จิรา เนาวประ
สิทธ์ิ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคุณพิชญธิดา 
บุญมา เลขานุการสํานักอํานวยการ ช.ส.ค. โดยมี
วาระสําคัญในการหารือคือแนวทางความร่วมมือการ
จัดงานประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าและนัก
สหกรณ์ท่ีมีคุณค่า แห่งปี 2555 ในวันที่ 14 กันยายน 
2555 นี้ 

5 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

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

สถานที่ 

161 
14 สิงหาคม 

2555 

การประชุมโครงการคัดเลือกสินค้า โครงการร้าน 
Farmer Shop ครั้งที่ 7 และเวทีรับฟังความคิดเห็น
ผู้ประกอบการระบบบริหารจัดการนําสินค้าเข้า
จําหน่ายร้าน Farmer Shop 

52 
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

162 
14 สิงหาคม 

2555 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์หารือ
ระบบการนําสินค้าเข้าจําหน่ายร้าน Farmer Shop  

26 
ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

163 
15 สิงหาคม 

2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมเป็น
วิทยากรในเวทีรับฟังข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาการตลาด
สินค้าเกษตรในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นการ
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การปรับใช้ระบบสหกรณ์ใน
การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร และกระบวนการ
นําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผลตอ่ภาคการเกษตรไทย 

200 

ห้องประชุมสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ 

164 
16 สิงหาคม 

2555 

ภาคีเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยร่วมกับร้าน 
Farmer shop จัดทําโครงการซื้อข้าวจากชาวนา โดย
ได้นําข้าวหอมมะลิแบรนด์ข้าวเกิดบุญ มาวาง
จําหน่าย  

 100 
บริเวณโรงอาหารกลาง 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

165 
16 สิงหาคม 

2555 

การประชุมโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ:มิติใหม่แห่งการ
เรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน”ครั้งที่ 27/2555  

7 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

166 
17 สิงหาคม 

2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วย
คุณวินัย  เมฆดํา นักวิจัย/นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) ได้หารือร่วมกับคุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ 
ผู้ประกอบการบริษัท เอส ที ไอ มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 
ผู้ผลิตกล้วยอบเล็บมือนางศรีภา เชื่อมโยงเครือข่าย
ต้นน้ําการผลิตกล้วยเล็บมือนาง 

4 
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

167 
19 สิงหาคม 

2555 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเซ้าอีส
เอเชีย ราชอาณาจักรกัมพูชา 

50 
มหาวิทยาลัยเซ้าอีสเอเชีย 
ราชอาณาจักรกมัพูชา 

168 
21 สิงหาคม 

2555 
ประชุมหารือร่วมกับ ธ.ก.ส. โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 3 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก. 

169 
21 สิงหาคม 

2555 
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์
ท่ีมีคุณค่าแห่งปี ครั้งที่ 3 

5  
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

170 
23 สิงหาคม 

2555 

การประชุมโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ:มิติใหม่แห่งการ
เรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ครั้งที่ 
28/2555  

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

171 
27 สิงหาคม 

2555 
ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ครั้งที่ 6/2555 10 

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

สถานที่ 

172 
28 สิงหาคม 

2555 
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์
ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2555 ครั้งที่ 4 

6 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

173 
29 สิงหาคม 

2555 
ประชุมเตรียมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2555 

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

174 
29 สิงหาคม 

2555 
ประชุมร่วมกับชสค. เตรียมงานประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2555 

8 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

175 
30 สิงหาคม 

2555 
การประชุมโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาฯ  
ครั้งที่ 29/2555  

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

176 
30 สิงหาคม 

2555 

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะ 
ท่ีปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ได้ร่วมแสดงความยินดีและ
ร่วมกิจกรรมงานฉลองการก่อตั้งชสอ. ครบรอบ 40 ปี 

2,500 
 โรงแรมรามาการ์เด้นท์  

กรุงเทพฯ 

177 
3 กันยายน 

2555 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เตรียม
งานประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ท่ีมี
คุณค่าแห่งปี 2555  

10 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

178 
4 กันยายน 

2555 

ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop 
และเครือข่าย เพื่อเตรียมงานนิทรรศการประกาศ
เกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 
2555 

 13 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

179 
4 กันยายน 

2555 
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์
ท่ีมีคุณค่าแห่งปี ครั้งที่ 4 

5  
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

180 
7 กันยายน 

2555 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ส่วน
งาน Farmer shop เตรียมงานประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2555 

6  
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

181 
10 กันยายน 

2555 

การประชุมโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ:มิติใหม่แห่งการ
เรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ครั้งที่ 
30/2555  

4 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

182 
12 กันยายน 

2555 
ประชุม เตรียมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2555 

9 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

183 
13 กันยายน 

2555 

พิ ธี ล ง น า ม บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และสันนิบาติสหกรณ์ โครงการพัฒนาบุคคลากรของ
สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และราชการ 

50 
ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ 

50 ปี 

184 
14 กันยายน 

2555 
งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมี
คุณค่าแห่งปี 2555 และเสวนาวิชาการ 

 677 
ห้องสุธรรม อารีกุล อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

185 
15 กันยายน 

2555 

แถลงข่าวการได้รับรางวัล Asia Responsible 
Entrepreneurship Awards และได้รับมาตรฐาน 
International Federation of Organic Agriculture 
Movement (IFOAM) และ European Union 
Organic (EU) ของสวนออแกนคิ สามพรานริเวอรไ์ซด์ 

100 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 
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ในรอบปี 2555 สถาบันฯได้มีการดําเนินการจัดทําเอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่เป็นคลังความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร รายงานวิจัย บทความวิจัย สิ่งพิมพ์ พ็อคเก็ตบุ๊ค สื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และ
การเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีรายการน่าสนใจ ดังนี้ 

 

 

  
1. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 

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

(กันยายน – พฤศจิกายน 2554) 
  
  
  

  
3. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 

(ธันวาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555) 
4. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 

(มีนาคม-พฤษภาคม 2555) 
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5. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 

(มิถุนายน-สิงหาคม 2555) 
6. วารสารฅนสหกรณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 

(กันยายน-พฤศจิกายน 2555) 

  

  
7. หนังสือ “ทําไม ระบบสหกรณ์จํานวนมาก จึงสําเร็จหรือ

ล้มเหลว? บทวิเคราะห์การสหกรณ์เชิงระบบ 
8. หนังสือ “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน  

ด้วยวิธีคิด และคุณค่า” 
  

  
9. คู่มือการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 

 
10. คู่มือ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ 
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11. คู่มือ การจัดทําแผนกลยุทธ์ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

12. คู่มือ การจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ 

 
 

  
  

  
13. คู่มือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ในสหกรณ์การเกษตร 
14. คู่มือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

  
  

  
15. คู่มือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 16. คู่มือการจัดทําแผนธุรกิจ 
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17. คู่มือ ผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
18. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์        

ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ” 
  
 
 

 

  

19. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการวิจัย 
“การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop” 

20. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการวิจัย 
“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง 

และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 

  

  

  
21. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย 

“แนวทางพัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 

22. รายงานการศึกษาดูงาน DGRV ประเทศเยอรมนี  
และ RABOBANK ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

  



 

 57 

  

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

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

 
 

  
 

25. ทําเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร 
“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ” รุ่นที 8  

 

26. ทําเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร 
“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ” 

รุ่นที่ 9 
 
 
 
 

 

  
27. ทําเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร “การ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 10 

28. ทําเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร 
“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ” 

รุ่นที่ 11 
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29. แผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2554-2559) 
30. รายงานประจําปี 2554 

  

  
31. โบชัวร์ SHOs System Platform 

 
32. โบชัวร์ Farmer Shop 

  

  
33. โบชัวร์ประกาศเกียรติคุณ 

นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2554 
34. โบชัวร์ประกาศเกียรติคุณ 

นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555 
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35. โบชัวร์ Farmer Shop 36. โบชัวร์กรอบทิศทางการดําเนินงานชุดโครงการวิจัย 

  
 
 
 

 

 

 
37. โบชัวร์โครงการของขวัญปีใหม่ 38. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการเปิดใจใส่ธรรมะ   

ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม 
  
 
 

 

 

 

39. โบชัวร์โครงการนําร่องสารสนเทศ 
การตลาดข้าวหอมมะลิ 

40. ซีดีข้อมูล ทําเนียบผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 8 
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41. ซีดีข้อมูล ทําเนียบ ผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 9 

42. ซีดีข้อมูล ทําเนียบ ผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 10 
 
 
 
 

  
43. วีดีทัศน์การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์  

และการค้าที่เป็นธรรม 

44. วีดีทัศน์ Farmer Shop 

  

 
 

45. ซีดีข้อมูล ทําเนียบ ผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 11 

46. เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

  

  
47. LED ประชาสัมพันธ์โครงการร้าน Farmer Shop 48. LED ประชาสัมพันธ์โครงการร้าน Farmer Shop 
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49. LED ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ 50. LED ประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ 

  

  
51. LED ประชาสัมพันธ์สัปดาห์อาหารสุขภาพ 52. LED ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดใจใส่ธรรมะ  

ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม 
  

  
53. Animation ประชาสัมพันธ์โครงการร้าน Farmer Shop 54. แผ่นประชาสัมพันธ์รายการสิต้า Farmer Shop 

  

  
55. บัตร membercard โครงการร้าน Farmer Shop 56. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการซื้อข้าวจากชาวนา 
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57. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนซื้อข้าวจากชาวนา 58. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการผลไม้จากสวนทายาทเกษตรกร 

 
 

59. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 11 

60. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ Farmer Shop 

  

  
61. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการซื้อข้าวจากชาวนา 62. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการนําร้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ 
  

 
 

63. หนังสือ “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” 64. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์/สหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 
2554 
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65. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์/สหกรณ์ที่มีคุณค่า 

ประจําปี 2555 
66. ถุงผ้าป่านอินเดีย farmer Shop 

 

 
 

67. ถุงผ้า “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” 68. เสื้อโปโล Farmer Shop 

 

 

69. เสื้อ T-Shirt Farmer Shop  
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สถาบันจัดทําแผนงานประจําปีงบประมาณ 2556 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกําหนดกรอบการทํางานเพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดสําหรับหน่วยงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีรายละเอียดจําแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้ 

 
 

แผนงานวิจัย 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา (ต.ค.55-ก.ย. 56) 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 ระยะที่ 6 

รายงานวิจัย/
บทความเผยแพร่/

ตัวแบบใหม่ 
1 พฤศจิกายน 2555 – 31 สิงหาคม 2556 2,800,000 สกว. 

1.2 โครงการพัฒนาและดําเนินการตัว
แบบ Farmer Shop ปีที่ 2 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ 

15 สิงหาคม 2554 – 14 สิงหาคม 2556 2,596,458 * สกว. 

1.3 โครงการวิจัยชาวนามืออาชีพ รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
ธุรกิจฐานสังคม 

พฤศจิกายน 2555 – กันยายน 2556 4,695,652 * สกว. 

1.4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการ
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรย่อยใน
ส.ส.ท. (สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ 
ส.ส.ท.) 

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบ
ธุรกิจฐานสังคม 

มกราคม 2556 - ตุลาคม 2556 347,600 ส.ส.ท. 

1.5 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพา
ตนเองและร่วมมือกัน (SHOs System) 

รายงานวิจัย/ คู่มือ
การบริหารจัดการ

ที่ดีของสอ. 

1 ตุลาคม 2555 -  31 พฤษภาคม 2556 330,000 ชสอ. 

รวมงบประมาณ 10,769,710  
แผนงานการสร้างกลไกการเรียนรู้ 

สู่บริการวิชาการ 
จ/นครั้ง-จ/น 

ผู้เข้าอบรม-จ/น 
ผู้เข้ามามสี่วนร่วม 

ระยะเวลา (ต.ค.55-ก.ย. 56) 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 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 5 

10,000             
1,000,000 สกว. 

2.2 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ 40 คน/รุ่น             288,000 เก็บค่าลงทะเบียน 
2.3 หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 60 คน/รุ่น             200,000- โครงการวิจัย 
2.4 โครงการประกาศเกียรติคุณนัก

สหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
 1 ครั้ง             200,000 

ชุดโครงการวิจัยฯ 

2.5 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย 1 ครั้ง             100,000 ชุดโครงการวิจัยฯ 
รวมงบประมาณ 1,788,000  

แผนงานการพัฒนาคลงัความรู ้
สู่ระบบคุณค่าและกาค้าที่เป็นธรรม 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.55-ก.ย. 56) 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/ชุดความรู ้

ที่นําเผยแพร ่

            
โครงการ 

ศูนยส์ารสนเทศฯ 
สกว. 

3.2 โครงการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
: วารสารฅนสหกรณ์ 

จํานวน 4 ฉบับ x 800 
เล่ม/จํานวนสมาชิก

เพิ่มขึ้น 

            
โครงการ 

ศูนยส์ารสนเทศฯ สกว. 

3.3 การสร้าง social network ผ่าน 
facebook 

จ/นผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วม 

            โครงการ 
ศูนยส์ารสนเทศฯ สกว. 

3.4 การพัฒนาคลังความรู้สู่ระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

             งบประมาณชุด
โครงการวิจัย 

สกว. 
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แผนงานการพัฒนาคลงัความรู ้
สู่ระบบคุณค่าและกาค้าที่เป็นธรรม ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา (ต.ค.55-ก.ย. 56) 

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.  
3.4.1 โครงการจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ จํานวนวารสาร

เผยแพร่/จํานวน
สมาชิกวารสาร

เพิ่มขึ้น 

            งบประมาณชุด
โครงการวิจัย 

สกว. 

3.4.2 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ จํานวนคนเข้าชม
เว็บไซต์ 

            งบประมาณชุด
โครงการวิจัย 

3.4.3 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

จํานวนเอกสาร/
ชุดความรู้เผยแพร ่

            งบประมาณชุด
โครงการวิจัย 

3.4.4 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้
เพื่อให้บริการวิชาการ 

ตัวหลักสูตร/ 
จ/นคนเข้าอบรม/ 
จ/นภาคีเครือข่าย 

            งบประมาณชุด
โครงการวิจัย 

3.4.5 โครงการส่งเสริมตัวแบบธุรกิจ
ฐานสังคม 

จ/นผู้เข้าร่วม
โครงการ 

            งบประมาณชุด
โครงการวิจัย 

แผนงานพัฒนาองค์กรสูอ่งค์การแห่งการเรยีนรู ้ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.55-ก.ย. 56) 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/นเวทีสัมมนาที่
เข้าร่วม/

งบประมาณ 

            

30,000 สว.สก. 

4.2 โครงการฝึกอบรม จ/นบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม

ตามแผน 

            

20,000 สกว. 

4.3 โครงการนําเสนอบทความวิชาการ/ศึกษา
ดูงานและเจรจาธุรกิจ 

จ/นบทความ 
จ/นบุคลากรที่เขา้ร่วม 

            
800,000 สกว. 

4.4 โครงการพัฒนาทีมงานส่งเสริมธรุกิจ         
ฐานสังคม 

จ/นคนผ่นการอบรม 
เพือ่เพิม่ทักษะ 
ความเช่ียวชาญ 

            

200,000 สกว. 

4.4 โครงการรว่มเรยีนรูเ้วทีวิจัย จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีเรยีนรู้ที่

เข้าร่วม/
งบประมาณ 

            

50,000 สกว. 

รวมงบประมาณแผนงานพัฒนาองค์กร 1,100,000  
 13,657,710  

หมายเหตุ :   เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ระหว่างปี 2554-2556 
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