
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารจากประธานกรรมการ 

 
รายงานประจําป พ.ศ. 2556 ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานของสถาบันสูสาธารณะ โดยการดําเนินงานในรอบป 2556 ไดนําปณิธาน “มุง

สรางคนใหสะทอนคุณคาเพ่ือการพัฒนาสหกรณ” ไปใชในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ 4 ประการ ไดแก การสราง

กลไกการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูสนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม การสราง

กลไกการเรียนรูและคลังความรูเพ่ือยกระดับการนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  การสรางเครือขายพันธมิตร

รวมกันเพ่ือพัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม และการพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู เพ่ือเปนแกนนําใน

การพัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

ในนามของประธานกรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ ใครขอขอบคุณทานท่ีปรึกษา กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผูมีอุปการะคุณ ท่ีใหการสนับสนุนและใหความรวมมืออยางดี จนทําใหภารกิจของสถาบัน

ประสบความสําเร็จตามแผนงานท่ีวางไว และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกฝายจะรวมมือกันขับเคลื่อนภารกิจตามแนว

ทางการกํากับดูแลกิจการของสถาบันสูความสําเร็จตามท่ีคาดหวังของสังคมตอไป 

 
 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชนาถ  ม่ังค่ัง) 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

ประธานกรรมการ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 สารจากผูอํานวยการ 

ในป พ.ศ. 2556 สถาบันวิชาการดานสหกรณ  ไดดําเนินการตามแผนงานประจําปท่ีผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสถาบัน ภายใตแผนงานหลัก 4 แผนงาน ประกอบดวย แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ 

แผนงานสรางเครือขายฯ และแผนงานพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู 

ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนทุกประการ โดยในสวนของแผนงานวิจัย มีผลงานวิจัยท่ีโดดเดน อาทิ ตัว

แบบธุรกิจฐานสังคมท่ีพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูสูสาธารณะในรูปของศูนยเรียนรูมีชีวิต 4 แหง ประกอบดวย ศูนย

เรียนรูขาวคุณธรรม ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ ศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ และศูนยเรียนรู Farmer Shop 

ในรอบปท่ีผานมา มีผลงานวิจัยภายใตแผนงานวิจัยของสถาบันฯ ท่ีไดรับรางวัล ไดแก กลุมธุรกิจเชิงคุณคา

สามพราน เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม และเครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ ผลงานวิจัย “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ” 

ไดนําไปใชประโยชนในการสรางสมรรถนะแกเกษตรกรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความสามารถในการแขงขัน 

ปจจุบันไดตอยอดไปสูการพัฒนาหลักสูตรเปนระบบรวมกับภาคีหนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และการเชื่อมโยงภาคี

เครือขายในการนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาประเทศตามปณิธานของสถาบันฯตอไป 

ใครขอขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจําสถาบัน นักวิจัย และบุคลากรสถาบันท่ีใหความ

รวมมือและสนับสนุนเปนอยางดี 

 

 

 

  

(รองศาสตราจารย จุฑาทิพย   ภัทราวาท) 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
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ประวัติความเปนมา 
 

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดถูกกําหนดไวเปน ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาสหกรณ พ.ศ. 2546-2549 ซ่ึง

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ:คพช.และคณะรัฐมนตรี คพช.ไดขอความรวมมือมายัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจดัต้ังและดําเนินงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ โดยมุงหวังใหเปนศูนยกลางของเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณท้ังในและตางประเทศ ท่ีจะทําหนาท่ีใหการ

สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งและความเปนปกแผนแกขบวนการสหกรณ  

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดจัดตั้งข้ึนตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 15 กันยายน 2547 

และเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 เปนตนมา ในชวงเวลาป 2547-2551 สถาบันมีฐานะเปนหนวยงานอิสระ

เทียบเทาระดับคณะ มีการบริหารงานเปนไปภายใต

ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบัน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 และฉบับปรับปรุงป 2550 

ตอมาในป 2552 สถาบันไดโอนยายมาสังกัดคณะ

เศรษฐศาสตรตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในฐานะ

หนวยงานพ่ึงพาตนเองและเปนอิสระจากราชการ อยู

ภายใตการดูแลของคณะเศรษฐศาสตร ปจจุบันสถาบัน

มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการประจําสถาบัน 

จํานวน 11 คน ซ่ึงประกอบ ดวยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

เปนประธาน มีคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ เปน

กรรมการ และผู อํานวยการเปนกรรมการและ

เลขานุการ  หัวหนาหนวยงาน คือ ผู อํานวยการ

สถาบัน ทําหนา ท่ีบริหารจัดการเ พ่ือการบรรลุ

วิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน ภายใตระเบียบวา

ด ว ย กา รบริ หารสถาบั นวิ ชาการด านสหกรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548  ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 
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ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และคานิยมรวม 

 

 

มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ

เปนองคกรที่มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด

เพื่อยกระดับการนําคุณคาสหกรณ

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน :Ü

1. การสรางกลไกการวิจัยเพื่อสรางองคความรูสนับสนุนการพัฒนา 

ในทิศทางของระบบคุณคา และการคาที่เปนธรรม

2. การสรางกลไกการเรียนรู และคลังความรูเพื่อยกระดับการนําคุณคา 

สหกรณ สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. การสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนาระบบคุณคา การคาที่เปนธรรม

4. การพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปนแกนนําในการพัฒนา 

ระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม

วิสัยทัศน :Ü

พันธกิจ :Ü

1. เพื่อใหมีชุดความรูใหม/นวัตกรรมที่สนับสนุนการยกระดับ 

พัฒนาการสหกรณในทิศทางของระบบคุณคาและการคา 

ที่เปนธรรม

2. เพื่อสนับสนุนใหมีกลไกการเรียนรู และคลังความรูสนับสนุน 

การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตสํานึกสหกรณและการคา 

ที่เปนธรรม

3. เพื่อพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมใหเปนทางเลือก 

ของชุมชนและประชาคมที่เชื่อมั่นและเห็นความสําคัญ

4. เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีเครือขายความ 

รวมมือในการสรางทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถเปนนักวิจัยพี่

เลี้ยง (Coaching) และวิทยากรดานการพัฒนาระบบคุณคา 

และการคาที่เปนธรรม

วัตถุประสงค :Ü

คานิยมรวม :Ü ทํางานอยางมีน้ําใจ ใสใจในวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม
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แผนท่ีกลยุทธ 
ดวยเจตนารมณท่ีตองการขับเคลื่อนพันธกิจภายใตความรวมมือขององคกรพันธมิตรเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนท่ี

กําหนด สถาบันวิชาการดานสหกรณจึงไดมีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ เพ่ือใหเห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการทํางานท่ี

ชี้ใหเห็นมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา มุมมองดานกระบวนการภายใน มุมมองดานลูกคาและกลุมเปาหมาย ตลอดจน

มุมมองดานคุณคาท่ีเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบัน ดังรูปท่ี 1 

 

 
 

ค่านิยมร่วม : ทํางานอย่างมีน�ําใจ     ใส่ใจในวิสัยทัศน์      รับผิดชอบ    และมององค์รวม
 

 

 

 

รูปท่ี 1 แผนท่ีกลยุทธของสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
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การขับเคลื่อนพันธกิจสูการบรรลุวิสัยทัศนจะเปนไปดวยกลไกของเสาหลักกลยุทธ 4 ประการ ดังนี้  

เสาหลักกลยุทธท่ี 1: การขับเคลื่อนการวิจัยในทิศทางท่ีสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาไปสูระบบคุณคาและ

การคาท่ีเปนธรรม 
 

1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 1.1  เพ่ือใหมีการวิจัยท่ีสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสหกรณไปสูระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

1.2  เพ่ือเสาะหา สรางและธํารงรักษา นักวิจัยท่ีมีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการวิจัย 

1.3 เพ่ือใหไดองคความรู/นวัตกรรมท่ีนําไปเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาไปสูระบบคุณคาและการคาท่ี

เปนธรรม 
 

2) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

 2.1 จํานวนผลงานวิจัย ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผูประกอบการ สหกรณ กลุม/องคกร 

เครือขาย ชุมชน ปละ 2 เรื่อง 

 2.2 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร และตีพิมพในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศปละ 

1 เรื่อง 

 2.3 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัล/จดทะเบียนเครื่องหมายการคา สรางรูปแบบการบริหารจัดการใหม/

นวัตกรรม ปละ 1 เรื่อง 

3) แนวทางดําเนินงาน 

3.1 การขับเคลื่อนการวิจัยภายใตกรอบคิด การบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการและการเชื่อมโยง

เครือขายคุณคา ซ่ึงเปนชุดความรูหลักของสถาบัน 

3.2 การวางระบบการวิจัยในเชิงพ้ืนท่ี เชิงประเด็น การวิจัยเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหม (Inventing Research)  

3.3 การขับเคลื่อนการวิจัย PAR รวมกับผูประกอบการ สหกรณ กลุม/องคกร เครือขาย ชุมชน และ

หนวยงานพันธมิตรภายใตการสนับสนุนของหนวยงานเจาของทุน และการวิจัยท่ีใชระบบ Matching Fund รวมกับ

หนวยงาน/องคกรพันธมิตร 
 

เสาหลักกลยุทธท่ี 2:  การสรางกลไกเรียนรูและคลังความรูเพ่ือสนับสนุนการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีมี

จิตสํานึกสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม  
 

1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

1.1 เพ่ือใหมีการสะสมความรู และการสรางคลังความรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและการสรางผูนําการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีจิตสํานึกสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม 

1.2 เพ่ือใหมีกลไกการเรียนรู สนับสนุนการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีจิตสํานึกสหกรณและการคาท่ีเปน

ธรรม 
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2) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

 2.1 จํานวนเวทีเรียนรู สนับสนุนการเรียนรู และการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง ปละ 10 เวที 

 2.2 จํานวนผูสนใจเขารวมในเวทีเรียนรู อยางนอย ปละ 300 คน 

 2.3 เครือขายทรัพยากรมนุษย ท่ีเขารวมเวทีเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ิมข้ึนปละ 30 คน และพัฒนาไปเปนเครือขาย

ฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรูท่ีเห็นความสําคัญในประเด็นระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

 2.4 มีคลังขอมูลท่ีสะสมองคความรูในประเด็นระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม เพ่ือการเผยแพรเพ่ิมข้ึน

ทุกป ปละ 10 รายการ 

 2.5 มีผูสนใจเขาสืบคนขอมูลไมต่ํากวาเดือนละ 300 ราย 

 2.6 มีสื่อ-สิ่งพิมพเก่ียวกับระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรมเผยแพรในนามสถาบัน อยางนอยปละ 3 เรื่อง 

3) แนวทางการดําเนินงาน 

 3.1 การขับเคลื่อนเวทีเรียนรูภายใตเสาหลักการเรียนรูระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม: VN&F Platform 

รวมกับองคกรพันธมิตรท่ีศรัทธาและเชื่อม่ัน เพ่ือสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสูสังคมฐานความรู ในทิศทางการ

พัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

 3.2 ใชกลไกของศูนยสารสนเทศฯ วารสารฅนสหกรณ เว็บไซต www.ku.ac.th ในการสะสมความรูและการ

เผยแพรความรู 

 3.3 ใชฐานความรูจากงานวิจัยและเครือขายทรัพยากรมนุษยของ สถาบัน เปนแหลงความรู 

 3.4 การสนับสนุนทุนในการเขียนตํารา/เอกสารเผยแพรความรู 

 3.5 การแสวงหาทุนจากแหลงสนับสนุนเพ่ือพัฒนา คลังขอมูล และสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือการเผยแพรอยาง

สมํ่าเสมอ 
 

เสาหลักกลยุทธท่ี 3: การสรางเครือขายพันธมิตรท่ีเชื่อม่ันและศรัทธา รวมกันพัฒนาระบบธุรกิจท่ีมีคุณคาและ

การคาท่ีเปนธรรม ใหเปนทางเลือกของประชาชน 

1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 1.1 เพ่ือยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ สหกรณ กลุม/องคกร เครือขาย และชุมชน 

ไปในทิศทางของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 1.2 เพ่ือสนับสนุนการสรางระบบธุรกิจทางเลือกแกประชาคม และชุมชน ในการดํารงชีวิตท่ีดี และไดรับ

ความเปนธรรม 

 1.3 เพ่ือรณรงคใหคนในสังคมหันมาใสใจในการอยูรวมกันในสังคม บนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกัน เพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

 2.1 จํานวนผูประกอบการสหกรณ กลุม/องคกร ชุมชน ท่ีเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนระบบคุณคาและ

การคาท่ีเปนธรรม ปละ 300 คน  

 2.2 มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณคาและการคาท่ีเปนธรรมเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ของประชาคม ท่ีเขามามีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 
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 2.3 มีสื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติท่ีดีของระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรมอยาง

นอยปละ 2 เรื่อง 

 2.4 มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม อยางนอย 1 ฉบับ 

3) แนวทางการดําเนินงาน 

 3.1 การขับเคลื่อนกระบวนงาน Farmer Shop, Farmer Market และ การสรางแบรนดเชิงคุณคา 

(Valued Brand Building) รวมกับองคกรพันธมิตรท่ีศรัทธาและเห็นความสําคัญ 

 3.2 การขับเคลื่อนการสรางตัวแบบสหกรณ/เครือขาย/ระบบสหกรณเชิงคุณคารวมกับองคกรท่ีศรัทธาและ

เห็นความสําคัญ ในระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 
 

เสาหลักกลยุทธท่ี 4: การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีทีมงานท่ีมีความสามารถในการเปนแกนนํา

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณคา และการคาท่ีเปนธรรม 

1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 1.1 เพ่ือใหสถาบัน เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีกลไกการจัดการความรู จากบทเรียนท่ีสําเร็จและไมสําเร็จ

มาพัฒนาเปนชุดความรูในการขับเคลื่อนองคกรในฐานะแกนนําการพัฒนา สูระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

 1.2 เพ่ือสรางทีมงานท่ีมีความสามารถในฐานะแกนนําในการขับเคลื่อนระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

2) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 2.1 สถาบัน ไดรับการยอมรับในการเปนแกนนําการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

รวมกับองคกรพันธมิตรท้ังในและตางประเทศ เพ่ิมข้ึนอยางนอยปละ 2 องคกร 

 2.2 มีทีมงานวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยออกสูสังคม อยางนอยปละ 2 เรื่อง 

 2.3 บุคลากรของสถาบันท่ีมีภารกิจเปนพ่ีเลี้ยง Coaching แกหนวยงานพันธมิตรอยางนอย 2 องคกร 

 2.4 บุคลากรสถาบันท่ีมีภารกิจเปนท่ีปรึกษาแกองคกรพันธมิตรอยางนอย 2 องคกร 
 

3) แนวทางการดําเนินงาน 

 3.1 ใชกระบวนการจัดการความรู และเวทีถอดบทเรียน ท้ังจากประสบการณท่ีสําเร็จและไมสําเร็จ เพ่ือตก

ผลึกความคิดในการพัฒนาเปนชุดความรูใหม 

 3.2 การสนับสนุนทุนศึกษาอบรม และการสรางประสบการณแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

 3.3 การมอบหมายภารกิจตามความสนใจและความถนัดแกบุคลากร 
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โครงสรางการบริหารงานสถาบัน 

 
 
 

คณะกรรมการประจําสถาบัน

ผู้อํานวยการ

ฝ�ายวิจัย
ฝ�ายศูนย์สารสนเทศ/

คลังข้อมูล/บริการวิชาการ
ฝ�ายการเงิน-บัญชี

รองผู้อํานวยการ

ฝ�ายวิชาการ

รองผู้อํานวยการ

ฝ�ายบริหาร

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป

คณะเศรษฐศาสตร์

 
 
 
รูปท่ี 2 โครงสรางการบริหารงานของสถาบัน 
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คณะกรรมการประจําสถาบนั 
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ท่ีปรึกษาสถาบนั 

 

   
   

   
 
 
 

ท่ีปรึกษาผูอํานวยการ 
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ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 
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ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
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ผูบริหารและบคุลากรสถาบัน 
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ท่ีตั้งและสํานักงาน 

 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีสถานท่ีตั้งอยู ท่ีชั้น 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 มีพ้ืนท่ีใชสอยรวมกันท้ังสิ้น 126.06 

ตารางเมตร ประกอบดวย หองผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ 

(204) สํานักงานสถาบันฯ (205) ศูนยสารสนเทศสหกรณ (214) และ

มีการดําเนินงานราน Farmer Shop และศูนยเรียนรู Farmer Shop 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

 

ราน Farmer Shop ศูนยเรียนรู Farmer Shop 
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปงบประมาณ 2556 

 ผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปงบประมาณ 2556 เปนไปภายใตภารกิจ 4 ดาน ไดแก การวิจัย การ

บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือขาย และการพัฒนาองคกร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ผลการดําเนินงานตามแผนงานการวิจัย 

ผลการดําเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปงบประมาณ 2556 มีการดําเนินงานเปนไปตามแผนจํานวน 14 

โครงการ ไดรับงบประมาณสนับสนุนท้ังสิ้น 16,640,419 บาท มีนักวิจัยจํานวน 98 คน และมีผูเขารวมกิจกรรมภายใตชุด

โครงการ จํานวน 20,451 คน  
 

ลําดับ โครงการวิจัย 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

จํานวน

นักวิจัย 

จํานวนผูเขามา 

มีสวนรวม 

ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 

บรรลุ ไมบรรลุ 

1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่

เปนธรรม ระยะที ่6 

1 พ.ย. 55-            

31 ต.ค. 56 

2,800,0000

1 

9 4,295 
  

2 โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบFarmer Shopปที่ 2 15 ส.ค. 54-14 

ส.ค. 56 

2,596,458 20 3,777 
 

 

3 โครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตร

เชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

24 พ.ย.54- 

30 ก.ย.56 

4,695,652 18 2,181 
  

4 โครงการวิจัยกลุมธุรกจิเชิงคุณคาสามพราน ปที่3 1 เม.ย.55- 

31 มี.ค.56 

275,0002 5 1,249 
 

 

5 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ระยะที่ 3 1 เม.ย.55-31 

มี.ค.56 

265,000 10 8,227 
 

 

6 โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพาราปที่ 3 1 เม.ย.55- 

31 มี.ค.56 

303,600 4 88 
 

 

7 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 3 1 เม.ย.55- 

31 มี.ค.56 

222,500 8 136 
 

 

8 โครงการวิจัยการสรางโซอุปทานระหวางประเทศสําหรับสินคา

สถาบันเกษตรกรของไทย 

1 ก.ย.55- 

30 พ.ย. 56 

274,000 2 15 
 

 

9 โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันภายใตโซอุปทาน

ของธุรกจิสหกรณการเกษตรไทย 

15 ก.ย.55- 

14 มิ.ย.56 

307,4942 2 30 
 

 

10 โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโดย

กลไกผูตรวจสอบกจิการ 

1 ก.ย.55- 

31 ส.ค.56 

391,467 6 45 
 

 

11 โครงการวิจัยการสรางนวัตกรรมของขบวนการไทยในชวงเวลาของ

แผนพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

28 ก.ย.55- 

27 ธ.ค. 56 

484,000 2 35 
 

 

12 โครงการวิจัยการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

กลุมทองเที่ยวชุมชน: กรณีศึกษาเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จ.พังงา 

28 ก.ย.55- 

27 ก.ย.56 

789,000 3 164 
 

 

13 โครงการวิจัยเพือ่พัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. 1 พ.ค. 56-      

28 ก.พ. 57 

138,800 4 88 
 

 

14 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพยที่

เอื้อตอการพึ่งพาตนเองและรวมมือกัน 

31 ต.ค. 55-     

30 มิ.ย. 56 

330,000 5 121 
 

 

รวม 16,640,419 98 20,451  

1  เปนโครงการวิจัยที่เปด มก.พว. 
2  เปนโครงการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณที่ใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เปนภาคี 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ (การสรางกลไกการเรียนรูและคลังความรูเพ่ือยกระดับ

การนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน) 

ผลการดําเนินงานตามแผนการสรางกลไกการเรียนรูและคลังความรูเพ่ือยกระดับการนําคุณคาสหกรณสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ในรอบปงบประมาณ 2556 เปนไปตามแผนงานจํานวน 6 โครงการ และมีเพ่ิมเติมอีก 6 โครงการ มีจํานวนผู

เขามามีสวนรวม ท้ังสิ้น 44,875 คน 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ 

จํานวน 

ผูเขามามี

สวนรวม 

คาใชจาย 

(บาท) 
เอกสารเผยแพร 

ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

บรรลุ ไมบรรลุ 

1 โครงการเครือขายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ ปที่ 5 41,036 1,015,384.60 คลงัความรู ประกอบดวยรายงานวิจัย 

บทความวิชาการ บทความวารสาร ชุด

ความรูและวารสารฅนสหกรณ ฯลฯ 

  

2 โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

อยางผูชํานาญการ รุนที่ 12  

(ระหวางวันที่ 11-16 มีนาคม 2556) 

84 561,600 คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม

ทรัพยอยางผูชํานาญการ 1 ชุด 
  

3 โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง

ผูชํานาญการ รุนที่ 13 (ระหวางวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2556) 

48 338,400 คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม

ทรัพยอยางผูชํานาญการ 1 ชุด 
  

4 จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยโครงการราน Farmer Shop ในงานการ

ประชุมทางวิชาการนาํเสนอผลงานวิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตร คณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (20 พฤษภาคม 2556) 

200 15,000 โบชัวร Farmer Shop   

5 เวทีเสวนา “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมืออาชีพ” 

(18 กรกฎาคม 2556)  

505 320,256.40 โบชัวรเผยแพรผลงานวิจัย   

6 โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณและนักสหกรณที่มีคณุคา แหงป 

2556 และเวทีเสวนาวิชาการ “นําสหกรณสูการเปนธุรกิจฐานสังคม” 

(วันที่ 16 กันยายน 2556) 

570 506,350 เอกสารประชาสัมพันธ 

งานวิจัย 
  

7 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจ GAP แกสมาชิกสหกรณ

การเกษตรในเครือขายคณุคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย  

(23 พฤศจิกายน 2555) 

131 7,246 เอกสารชุดความรู GAP   

8 เวทีบรรยายพิเศษ “การดูแลสุขภาพดวยพืชสมุนไพร” (20 กุมภาพันธ 

2556) 

136 16,523 โบชัวร Farmer Shop, เอกสาร

ความรูเกี่ยวกบัพืชสมุนไพร 

  

9 เวทีเสวนาวิชาการ “การถายโอนความรูในการยกระดับความสามารถ

ของเกษตรกรและเจาหนาที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart 

Officers) สูการพัฒนาอยางเปนองครวมเพ่ือการกินดีอยูดี” 

100 44,135 เอกสารเผยแพร 

การถายโอนความรูจากงานวิจัย 

  

10 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณระหวาง

กรรมการและฝายจัดการภายใตเครือขายคุณคาขาวหอมมะลสิหกรณ

ไทย” (13 มีนาคม 2556) 

50 - เอกสารเผยแพร 

การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ 

  

11 จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงิน

สหกรณออมทรัพยที่เอ้ือตอการพ่ึงพาตนเองและรวมมือกันในการ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2556  ชสอ. (9 มิถุนายน 2556) 

2,000 2,000 โบชัวรเผยแพรผลงานวิจัย   

12 โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย             

(สอ.มก.) (ระหวางวันที่ 31 สงิหาคม – 1 กันยายน 2556) 

15 37,840 คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม

ทรัพยอยางผูชํานาญการ 1 ชุด 

  

รวม 44,875 2,864,735    

หมายเหตุ :   โครงการวิจยัลําดับที ่7-12 เปนโครงการนอกเหนือจากแผนงานป 2556 
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 3. ผลการดําเนินงานตามแผนการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

ผลการดําเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือขาย ในรอบปงบประมาณ 2556 มีการดําเนินงานเครือขาย

จํานวน 18 เครือขาย มีผูเขารวมท้ังสิ้น 45,316 คน 43,523 องคกร 
 

ลําดับ กิจกรรม 

จํานวนหนวยงาน

ภาคีท่ีเขามามี 

สวนรวม 
กลุมเปาหมาย ผลลัพธที่ได 

ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

บรรลุ ไมบรรลุ 

1 เครือขายคลังสมอง 118 • ผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณ

ภายใตชุดความรู “การ

เชื่อมโยงเครือขายคุณคา” 

• ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  118 

คน 

  

2 เครือขายนักวจิัยเชิงคุณคา 518 • นักวิจยัภายใตชุดความรู 

“การเชื่อมโยงเครือขาย

คุณคา” 

• นักวิจยั จาํนวน                      

518 คน 

  

3 เครือขายผูนําสหกรณที่มีคุณคา 283 • ผูนําสหกรณ ภายใตชุด

ความรู “การ เชื่อมโยง

เครือขายคุณคา” 

• ผูนําสหกรณ จํานวน          

283 คน 

  

4 เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 686 • ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ออมทรัพยที่เขารวมโครงการ

อบรม 

• ผูตรวจสอบกิจการเขารวมใน

เครือขาย จาํนวน 686 คน 

  

5 เครือขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ 288 • ผูนําสหกรณ ผูมีความ

เกี่ยวของ ในขบวนการ

สหกรณและผูที่ใหความสนใจ 

• สมาชิกวารสารฅนสหกรณ 

จํานวน 288 คน 

• เครือขายสังคมขอมูลขาวสาร 

  

6 เครือขายสังคมขอมูลขาวสาร (เว็บไซต) 41,087 • ผูนําสหกรณ/สมาชิกsocial 

network/ผูที่สนใจสืบคน

ขอมูล 

• ผูสืบคนขอมูล จํานวน 

41,087 คน 

  

7 เครือขายธุรกจิเชิงคุณคาสามพราน 15  ผูประกอบการตลาดสุขใจ/ผูเขา

เยี่ยมชมตลาดสุขใจ  

• ผูประกอบการ จาํนวน 66 คน 

• มีเครือขายสนใจดูงาน 27 คน 

  

8 เครือขายผูประกอบการ Farmer Shop 236 • ผูประกอบการ SMEs, OTOP,

สหกรณและผูสนใจ 

• ผูประกอบการ จาํนวน 236 คน   

9 เครือขายผูบริโภค Farmer Shop 42 • ประชาคมมก.และผูสนใจ • สมาชิกเครือขายผูบริโภค

ภายใตโครงการ Farmer 

Shop จํานวน 1,153 คน 

  

10 เครือขายสมาชิกโครงการซ้ือขาวจากชาวนา 35 • ประชาคม มก. และผูสนใจ • สมาชิก จาํนวน 301 คน 

• ภาคีสถาบันเกษตรกร 15 

องคกร 

  

11 เครือขายนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา 29 • นักสหกรณและสหกรณที่

ไดรับรางวัลนักสหกรณและ

สหกรณที่มีคุณคาแหงป 

• ตัวแบบนักสหกรณและสหกรณ

ที่ไดรับรางวัลนักสหกรณ 

สหกรณ และองคกรที่มีคุณคา 

จํานวน 29 สหกรณ 

  

12 เครือขายผูจัดการสหกรณการเกษตร 75 • ผูจัดการสหกรณการเกษตร • ผูจัดการสหกรณการเกษตรเขา

มามีสวนรวมและรวมขับเคล่ือน

สหกรณ จํานวน 75 ราย 
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ลําดับ กิจกรรม 

จํานวนหนวยงาน

ภาคีท่ีเขามามี 

สวนรวม 
กลุมเปาหมาย ผลลัพธที่ได 

ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

บรรลุ ไมบรรลุ 

13 เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  

จังหวัดยโสธร 

12 • กลุมชาวนาคุณธรรม/

ผูประกอบการ/เครือขายฅน

กินขาวเกื้อกูลชาวนา/ กลุม

สภาผูบริโภค 

• กลุมชาวนาคุณธรรม 128 คน 

• ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม                 

จํานวน 16 ศูนย 

• ระบบการรับรองมาตรฐาน 

ขาวอินทรียเชิงคุณธรรมผาน

กลไกสภาผูบริโภค 

• ศูนยวิจัยไทบาน 

• ชุดความรูการออม-สวัสดิการ

ชาวนา 

  

14 เครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ จังหวัด

จันทบุรี 

54 • เกษตรกรกลุมผูปลูกผลไม

คุณภาพ/ทายาทเกษตรกรผู

ปลูกผลไม 

• ศูนยเรียนรูมีชีวิต 

• เครือขายทายาทเกษตรกร 

• ชุดความรูการทําสวนผลไม 

GAP 

  

15 เครือขายคุณคายางพารา จังหวัดตรัง 62 • เกษตรกรสมาชิกสกก.ยาน

ตาขาว จํากัด 

 

• ตัวแบบธุรกิจยางพาราในแนว

ทางการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

• ศูนยเรียนรูยางพาราเพือ่ความ

ยั่งยืน 

• ตัวแบบการบริหารความเส่ียง

ในธุรกิจยางพาราของสหกรณ 

• ชุดความรูการทําสวนยางพารา 

  

16 เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 31 • สหกรณการเกษตรในพื้นที ่5 

จังหวัด ในภาคอีสาน จํานวน 

15 แหง 

• ภาคีสหกรณการเกษตรมี

เปาหมายรวมในการสราง    

แบรนด “ขาวเกิดบุญ” 

• ตัวแบบธุรกิจขาวหอมมะลิ

สหกรณ 

• เกษตรกรปลูกขาวหอมมะลิ 

GAP จํานวน 2,154 คน 

  

17 เครือขาย “ชาวนามอือาชพี” 27 

 

• เกษตรกรที่เขารวมหลักสูตร 

“ชาวนามืออาชีพ” ในพื้นที่ 4 

จังหวัด  

• เกษตรกรที่เขารวมหลักสูตร 

“ชาวนามอือาชพี” จํานวน 

50 คน 

• ภาคีนักวิชาการ 21 คน 

• ภาคีหนวยงาน 27 องคกร 

  

18 เครือขายสภาผูบริโภคขาวคุณธรรม 33 • บุคคลทั่วไปที่เปนลูกคา

เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 

• ผูบริโภค จํานวน 33 คนรวม

กําหนดกลไกการรับรอง

มาตรฐานขาวคุณธรรม 

  

รวม 43,523     
 

 

 

 4. ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาองคกร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาองคกร ในรอบปงบประมาณ 2556 เปนไปตามแผนงานท้ัง 9 

โครงการ และมีเพ่ิมเติมอีก 2 โครงการ  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธที่ได 

ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

บรรลุ ไมบรรลุ 

1 โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันวิชาการดาน

สหกรณประจําป 2556 

• บุคลากรทุกคนไดเขารวมแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการปรับเปล่ียน

ยุทธศาสตรการพัฒนาสูการบรรลุวิสัยทศันการพัฒนาสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ 

  

2 โครงการอบรมประกันคุณภาพ • บุคลากรมีความเขาใจในแนวทางการจัดทําประกันคุณภาพ ป 2556   

3 การนําเสนอบทความวิชาการ “The Strategic 

Framework for Enhancing Growth and 

Development of Communities and the 

Nation” ณ มหาวิทยาลัยราชภฎัสุรินทร จ.สุรินทร 

• บุคลากร 2 คน ไดผลงานการนําเสนอบทความวิชาการในเวที Fair trade 

Conference in Surin Thailand รวมทั้งไดความรู และประสบการณ

งานวิจัยดาน Fair Trade จากนานาประเทศที่ไดมานําเสนอผลงานในเวที 

•  ไดเชื่อมโยงเครือขายกับองคกรที่สนใจงาน Fair Trade ในเอเชีย 

  

4 โครงการศึกษาดูงานและประชุมหารือสําหรับ

แนวทางความรวมมือดานการวจิัย ณ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

• บุคลากร 5 คน ไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับประเทศสปป.ลาว และขบวนการ

สหกรณในประเทศ สปป.ลาว สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนวิชา

ขบวนการสหกรณ และการนํามาประยุกตใชในงานวิจัย 

•  ไดขอมูลขาวสารที่สามารถนํามาประยุกตใชสําหรับการวิจัย ตลอดจนทิศทาง 

การพัฒนางานวิจัยดานสหกรณรวมกัน 

•  ไดภาคีพันธมิตรสําหรับแนวทางความรวมมือทางวิชาการและธุรกจิกับกรม

สงเสริมกสิกรรมและสหกรณ กระทรวงกสิกรรมและปาไม กระทรวงอุตสาหกรรม 

และการคาลาว บริษัท Lao Agro Industry Co., Ltd. และคณะเศรษฐศาสตร 

และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาวในความรวมมอืทางวิชาการใน

อนาคต 

  

5 โครงการนําเสนอบทความวิชาการ “กรอบการ

ขับเคล่ือนธุรกิจฐานสังคมสูการบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาตามแนวคิดการเจริญเติบโตรูปแบบใหม 

• บุคลากร 2 คน ไดเผยแพรผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของ

นักเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 8  

 

6 โครงการศึกษาดูงานและประชุมหารือสําหรับ

แนวทางพัฒนาความรวมมือดานงานวจิยักับ

เครือขายสหกรณในประเทศอินโดนีเซีย 

• บุคลากร 2 คน ไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย และ

ขบวนการสหกรณในประเทศอินโดนีเซีย สามารถนําไปใชในการเรียนการ

สอนวิชาขบวนการสหกรณ และการนํามาประยุกตใชในงานวิจยัในฐานะ

ผูอํานวยการสถาบนัวิชาการดานสหกรณ 

•  ไดขอมูลขาวสารที่สามารถนํามาประยุกตใชสําหรับการวิจัย ตลอดจนทิศทาง 

การพัฒนางานวิจัยดานสหกรณที่จะชวยในการขับเคล่ือนงานสหกรณใน

ประเทศไทยใหสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เผชิญอยูในปจจุบัน และไดมีโอกาส

ขยายผลการสรางแบรนดสินคา Farmer Shop และสินคาของเครือขาย SMEs 

และสหกรณไทยในงานการสงเสริมสินคาไทยระหวางวันที่ 6-9 มิถุนายน 2556 

ณ ประเทศอินโดนีเซีย ไดภาคีพันธมิตรสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา

ประเทศอินโดนีเซีย, DEKOPIN, INDUK KUD และ SMESCO 

•  เพิ่มพูนความรูการตลาดสินคาไทยในประเทศอนิโดนีเซีย ไดทราบขอมูลขาวสาร 

นวัตกรรมการพัฒนาสหกรณและ SMEs ในอินโดนเีซีย 

  

7 โครงการประชุม Toward Excellence in Co-

operative trainings & Education in Asian ณ 

ประเทศมาเลเซีย 

• ไดรับทราบความเคล่ือนไหวของสถานการณเกี่ยวกับขบวนการสหกรณของ

ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

• ไดนําเสนอกรอบภารกิจการใหการศึกษา วิจยั และฝกอบรมของสถาบันฯและ

ภาควิชาสหกรณ และใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแกภาคีเครือขายสถาบัน

วิชาการดานสหกรณและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของในภูมิภาคอาเซียนสําหรับ

ความสนใจที่สถาบันวิชาการดานสหกรณและภาควิชาสหกรณจะใหความ

รวมมือในเร่ืองการฝกอบรมในอนาคต 

  

8 โครงการพัฒนาทีมงานสงเสริมธุรกิจฐานสังคม •  บุคลากรจํานวน 4 คน เขารวมวิจัยในฐานะทีมงานสงเสริมธุรกิจฐานสังคม   
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธที่ได 

ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

บรรลุ ไมบรรลุ 

9 การสงบุคลากรเขารวมเวทวีิจยัของสถาบันฯ และเขา

รวมเวทีประชุมวิชาการ International Seminar 

2012 : Co-operative business Interco 

operation forward to ASIAN Economic 

committee (AEC) 

• มีบุคลากร 2 คน เขารวมเวทีพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 

  

10 เวทีถอดบทเรียนในที่ประชุมสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ 

• การขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถาบนัวิชาการดานสหกรณเพื่อการบรรลุ

เปาหมาย 

  

11 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัย • มีบุคลากร 5 คน ไดรับทุนวิจัยในฐานะผูชวยผูประสานงานชุดโครงการ

ประสานงาน หวัหนาโครงการและหวัหนาโครงการวิจยัรวม 

  

 

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรมลําดับที่ 5 และ 7 เพิ่มเติมจากแผนงานประจําป 
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งบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 

 
 

• รายรับ 

 

  ในรอบปงบประมาณ 2556 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีรายรับท้ังสิ้น 17,829,316 บาท แยก

เปนรายรับจากเงินงบประมาณแผนดินสําหรับคาจางบุคลากร จํานวน 593,540 บาท คิดเปนรอย 3 และรายรับจาก

งบประมาณเงินรายไดสถาบันวิชาการดานสหกรณสําหรับคาจางบุคลากร (พนักงานเงินรายไดสถาบันฯ) จํานวน 433,109 

บาท คิดเปนรอยละ 2 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝกอบรม-สมัมนา จํานวน 16,802,667 บาท คิดเปนรอย

ละ 94 ดังรูปท่ี 1 

 

 
รายรับรวม 17,829,316 บาท 

 

รูปท่ี 1 รายรับปงบประมาณ 2556 

งบประมาณเงินแผ่นดิน  

593,540  บาท, 3 % 

งบประมาณเงินรายได้ชดุ

โครงการวิจยั  

16,802,667  บาท, 94 % 

งบประมาณเงินรายได้           
สถาบนัฯ  433,109  บาท, 

2 % 
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• รายจาย 

 

ในรอบปงบประมาณ 2556 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีรายจายท้ังสิ้น 17,829,316 บาท จําแนกตามหมวด

รายจาย ไดแก หมวดบุคลากร จํานวน 1,026,649 บาท คิดเปนรอยละ 6 คาพัฒนาวิชาการ จํานวน 1,840,126 บาท คิดเปน

รอยละ 10 และงบดําเนินงานโครงการตางๆ 14,962,541 คิดเปนรอยละ 84 ของคาใชจายประจําปงบประมาณ 2556 ดังรูปท่ี 

2 

 

 รายจายจําแนกตามหมวด 

 

 
รายจายรวม 17,829,316 บาท 

 

รูปท่ี 2 รายจาย ปงบประมาณ 2556 

 

   

หมวดบคุลากร  1,026,649 
บาท, 6% 

คา่พฒันาวชิาการ  

1,840,126 บาท, 10 % 

งบดําเนินงานตา่งๆ

(คา่ตอบแทน,คา่ใช้สอย

,วสัด,ุสาธารณปูโภค )  

14,962,541 บาท, 84% 
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รายงานฐานะการเงินประจําปงบประมาณ 2556 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 มีสินทรัพยรวม 4,838,253.44 บาท สินทรัพยเพ่ิมข้ึนกวาปกอน 295,933.00 

บาท ดังรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินท่ีผานรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดท่ีปรากฎดานลาง 
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ผลการประเมินคุณภาพในรอบปการศกึษา 2555 
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ตามรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 

พฤษภาคม 2556) มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัว

บงชี้การประเมิน จํานวน 22 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินคุณภาพ อยูในเกณฑดีมาก คะแนนเฉล่ีย 4.55 

 

องคประกอบ 

คะแนน

ประเมิน 

ป 2554 

คะแนน

ประเมิน 

ป 2554 

ความหมาย 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 4.50 4.00 ด ี

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 4.77 4.76 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 5.00 4.40 ด ี

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 ด ี

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 4.00 ด ี

คาคะแนนเฉล่ีย รวม 6 องคประกอบ 4.81 4.55 ดีมาก 
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แผนงานและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

สถาบันจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ 2557 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และกําหนดกรอบการทํางานเพ่ือการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดสําหรับหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมี

รายละเอียดจําแนกตามภารกิจ 4 ดาน ดังนี้ 

 

1. แผนงานวิจัย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.56-ก.ย. 57) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
แหลงทุน 

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 ชุดโครงการวจิัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการ

สหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที ่7 

รายงานวิจัย/บทความ

เผยแพร/ตวัแบบใหม 
1 พฤศจิกายน 2556 – 31 ตุลาคม 2557 5,555,000 

ชุดโครงการฯ 

1.2 การพัฒนาโซอุปทานขาวอินทรียสูสากล รายงานวิจัย 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557  

1.3 การพัฒนาโซอุปทานผัก-ผลไมอินทรียสูสากล รายงานวิจัย 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557  

1.4 การพัฒนาโซอุปทานสินคาชุมชนภายใต

เครือขาย Farmer Shop สูสากล 

รายงานวิจัย 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557  

1.5 การพัฒนาตัวแบบการเรียนรูเพ่ือสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

รายงานวิจัย 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557  

1.6 โครงการวจิัยเพ่ือพัฒนานโยบายสงเสรมิ

สหกรณบรกิารส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. 

รายงานวิจัย/การ

นําเสนอ/ตวัแบบธุรกิจ

ฐานสังคม 

1 พฤษภาคม 2556-28 กุมภาพันธ 2557 208,200 ส.ส.ท. 

รวมงบประมาณ 5,758,200  

2. แผนงานบริการวิชาการ 

จ/นครั้ง-จ/น 

ผูเขาอบรม-จ/น 

ผูเขามามีสวนรวม 

ระยะเวลา (ต.ค.56-ก.ย. 57) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
แหลงทุน 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 โครงการเครือขายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา

สหกรณ ปที่ 6 

10,000 1 มกราคม-31 ธนัวาคม 2557 
500,000 ชุดโครงการฯ 

2.2 หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการฯ 40 คน/รุน             288,000 เก็บคาลงทะเบียน 

2.3 หลักสูตร Smart officers 30 คน/รุน             100,000 ส.ป.ก. 

2.4 หลักสูตรผูประกอบการธรุกจิฐานสังคม 30 คน/รุน             100,000 ชุดโครงการฯ 

2.5 โครงการประกาศเกียรติคุณนกัสหกรณและ

สหกรณที่มีคุณคา 

 1 ครั้ง             200,000 
ชุดโครงการฯ 

2.6 การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย 1 ครั้ง             50,000 ชุดโครงการฯ 

รวมงบประมาณ 
 

1,238,000 
 

3. แผนงานการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนา 

ระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.56-ก.ย. 57) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
แหลงทุน 

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 โครงการศูนยสารสนเทศสหกรณ 

: การพัฒนาเว็บไซต 

จํานวนบทความ/ขาว

กิจกรรม/ชุดความรู 

ที่นําเผยแพร 

            
งบประมาณ 

ชุดโครงการ 
สกว. 

3.2 โครงการศูนยสารสนเทศสหกรณ 

: วารสารฅนสหกรณ 

จํานวน 4 ฉบับ x 800 เลม/

จํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

            งบประมาณ 

ชุดโครงการ 
สกว. 

3.3 โครงการการสราง social network ผาน 

facebook 

จ/นผูลงทะเบียนเขารวม 

1,000 คน 

            งบประมาณ 

ชุดโครงการ 
สกว. 

3.4 โครงการจัดทาํเอกสาร-ส่ือส่ิงพิมพเผยแพร จ/นเอกสารสิ่งพิมพ  

10 รายการ 

            งบประมาณ 

ชุดโครงการ 

 

สกว. 
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3. แผนงานการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนา 

ระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.56-ก.ย. 57) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
แหลงทุน 

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

3.5 การสรางเครือขายดานการวจิัย จํานวนคน/องคกร 

ที่เขามามีสวนรวม  

200 คน 50 องคกร 

            งบประมาณ 

ชุดโครงการ 

สกว. 

3.6 การสรางเครือขายการเรียนรูและการพัฒนา

คลังความรู 

จํานวนคน/องคกร 

ที่เขามามีสวนรวม  

500 คน 50 องคกร 

            งบประมาณ 

ชุดโครงการ 

3.7 การสรางเครือขายธรุกจิฐานสังคม จํานวนคน/องคกร 

ที่เขามามีสวนรวม  

500 คน 50 องคกร 

            งบประมาณ 

ชุดโครงการ 

3.8 การสรางเครือขายวารสารฅนสหกรณ จํานวนวารสารที่เผยแพร  

4 ฉบับ/จาํนวนสมาชิก

เพ่ิมขึน้ 10% 

            งบประมาณ 

ชุดโครงการ 

3.9 การสรางเครือขายผูทรงคุณวุฒิ  จ/นผูทรงคุณวุฒิเขา

มามีสวนรวมเพิ่มขึ้น 

10 ราย 

            งบประมาณ 

ชุดโครงการ 

4. แผนงานพัฒนาองคกรสูองคการแหงการเรียนรู ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ระยะเวลา (ต.ค.56-ก.ย. 57) 

งบประมาณที่ต้ังไว แหลงทุน 
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 โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป จ/นคนเขารวม/ 

จ/นเวทีสัมมนาที่เขา

รวม/งบประมาณ 

            

30,000 สว.สก. 

4.2 โครงการฝกอบรมเสริมสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางแกบุคลากร 

จ/นบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมตามแผน 

            
20,000 สกว. 

4.3 โครงการนําเสนอบทความวิชาการ/ศึกษาดูงานและ

เจรจาธุรกิจ 

จ/นบทความ 

จ/นบุคลากรที่เขารวม 

            
ชุดโครงการฯ สกว. 

4.4 โครงการพัฒนาทีม Coaching จ/นคนเขารวม/ 

จ/นเวทีเรียนรูที่เขารวม/

งบประมาณ 

            

50,000 สกว. 

รวมงบประมาณ 100,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,096,200  

 

หมายเหตุ :   เปนโครงการวิจยัตอเนื่อง ระหวางป 2556-2557 
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คุณลักษณะองค์การธุรกิจฐานสังคม
SEE

ไม่เป�นองค์การรับทุนจากภายนอก

จนขัดต่อการเป�นองค์การอิสระ

การดําเนินงานบนหลัก

การพึ�งพาและร่วมมือกัน

ดําเนินการภายใต้กลไกการตลาด

ในแนวทางการค้าที�เป�นธรรม

มีกรอบการทํางานอย่างมีแบบแผน

เพื�อบรรลุเป�าหมายร่วม

มีการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

ในธุรกิจ

ผลงานสรางสรรคของสถาบันฯในรอบป พ.ศ. 2556 

 ชุดความรูกรอบการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม 
 

ขอคนพบจากการวิจัย ในรูปของกรอบการพัฒนาธุรกิจฐาน

สังคม (Social Economy Enterprises: SEE) และขอเสนอเชิงนโยบายใน

รูปแบบของแผนท่ียุทธศาสตรการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมท่ีประชาชนจะ

ใชเปนกลไกในการรวมมือกัน เพ่ือ“คุณคาสหกรณ” และ “การบริหาร

จัดการโซอุปทานในธุรกิจ” สูการบรรลุเปาหมาย “การพัฒนาท่ียั่งยืน” 

ภายใตคุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม ท่ีสําคัญ 5 ประการ ไดแก 

ธุรกิจท่ีดําเนินการบนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกันของภาคี 

1. มีกรอบการทํางานอยางมีแบบแผนเพ่ือการบรรลุเปาหมายรวม 

2. มีการนํานวัตกรรมดานการบริหารจัดการมาใชในธุรกิจ 

3. ดําเนินธุรกิจภายใตกลไกการตลาดเพ่ือการบรรลุเปาหมายท้ังเศรษฐกิจและสังคม 

4. มุงพัฒนาสูระบบการคาท่ีเปนธรรม 

ขอคนพบจากการวิจัยดังกลาว ชี้ใหเห็นแนวทางการยกระดับการพัฒนาสหกรณไปสูบริบทของการเปน

องคกรธุรกิจฐานสังคม ซ่ึงจะชวยเสริมพลังใหสหกรณ

สามารถทําหนาท่ีเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

บนหลักการพ่ึงพาตนเองและรวมมือกันไดเหมาะสมมาก

ข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการสหกรณ โดย

ท่ีประชุมขององคการระหวางประเทศหลายแหงไดเห็น

พองตองกันวาในอนาคตอันใกล “สหกรณ” และองคกร

ธุรกิจในรูปแบบ SEE จะมีการเติบโตมากท่ีสุด และจะ

ชวยแกปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมไดดีกวา 

บนหลักการดําเนินงานท่ีมีคาใชจายต่ํากวา มีความเสี่ยง

เชิงธุรกิจต่ํากวา ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ

และเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย สถาบันเกษตรกร ในการเขาถึงตลาด และเขาถึงระบบการคาท่ีเปน

ธรรม ชวยใหผูบริโภคไดเขามามีสวนรวมในฐานะหุนสวนในการขับเคลื่อนระบบการคาท่ีเปนธรรม และการเขาถึงสินคา

คุณภาพราคาเปนธรรม นอกจากนั้นยังสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงมุงเนนไป

ในทิศทางของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางสมดุลใน 3 เสาหลัก ไดแก การพัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

สูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความ

เสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 

คุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม 

แนวปฏบิัติในการขับเคล่ือนเครือขายสูการบรรลุเปาหมายรวม 
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 ศูนยเรียนรูมีชีวิต 
 

 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิต จํานวน 4 ศูนย ไดแก ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม ศูนยเรียนรูกลุม

ชาวสวนผลไมคุณภาพ ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ และศูนยเรียนรู Farmer Shop มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือใหเกิดการถายโอน

ความรูจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาใหกวางขวางข้ึน โดยมุงใหเกิดเปนขบวนการทางสังคมท่ีมีการถายโอนความรูกันตาม

ธรรมชาติของคนในสังคมท่ีมีจิตใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 

ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม 

 

 ความเปนมา: ในป 2549 กลุมชาวนาภายใตมูลนิธิธรรมะรวมใจ จ.ยโสธร ประสบปญหาเรื่อง ราคาขาว

ตกตํ่าเหลือเพียงเกวียนละ 8,000 บาท โดยผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียได

ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (IFOAM) และเคยขายไดมากกวา

เกวียนละ 1 หม่ืนบาท ตอเนื่องกันมาหลายป ท้ังนี้เนื่องมาจากปริมาณการ

ผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย มีมากกวาปริมาณความตองการซ้ือ ดังนั้นเม่ือได

ปรึกษาขอคําแนะนําจากนักวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ท่ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงมีแนวคิดท่ีจะใชกลยุทธดานการตลาด เรื่อง 

“การสราง  แบรนดสินคา” เพ่ือใหผลผลิตของพวกเขามีความแตกตางใน

สายตาของผูบริโภค จึงเปนท่ีมาของ “ขาวคุณธรรม” 

  วัตถุประสงค : ขอสรุปจากเวทีระดมความคิดของกลุมชาวนา จํานวน 108 คน ท่ีตองการรวมมือกัน

แกปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา บนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกันนั้น ไดขอสรุปท่ีจะสราง “แบรนดขาวคุณธรรม” ใหเปนท่ี

เชื่อม่ันไววางใจจากผูบริโภควาเปนขาวหอมมะลิอินทรียอยางแทจริง โดยการกําหนดเง่ือนไขการผลิตของกลุมชาวนา ภายใต

กระบวนการรับรองคุณภาพ “ขาวคุณธรรม” ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ การรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย (IFOAM) และ การ

รับรองคุณภาพขาวคุณธรรม ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดใหชาวนาผูผลิต ตองถือศีลและลดอบายมุข 3 ประการ ไดแก “ไมดื่ม

เหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน” 

การสรางแบรนดขาวคุณธรรมจึงมุงไปท่ีการผนึก

กําลังของกลุมชาวนาผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย เพ่ือท่ีจะออกแบบระบบ

การผลิตและการตลาดของ “ขาวคุณธรรม” เพ่ือทางเลือกใหมของชาวนา 

ในการแกปญหาราคาสินคาตกต่ํา บนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกัน โดย

กําหนดเปาหมายรวมในการเพ่ิมราคาจําหนายใหสูงข้ึน เพ่ิมโอกาส

ทางเลือกในการจําหนายผลผลิต และการสรางแบรนดสินคาใหผูบริโภค

เชื่อม่ันไววางใจและหันมาอุดหนุน 

 การดําเนินการโครงการวิจัย เปนไปภายใตกรอบกลยุทธของ “เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม" ท่ีได

ถูกออกแบบไว โดยมีการดําเนินการในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน 5 กลุมกิจกรรมไดแก 
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• การผลิตตามเง่ือนไข “ขาวคุณธรรม” ของกลุมชาวนา ภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ ท่ีสมัคร

ใจเขารวมโครงการ 

• การสรางแบรนดขาวคุณธรรม ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานของระบบเครือขายคุณคาขาว

คุณธรรม  

• การสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ท่ีไดออกแบบไวตามกรอบ

การดําเนินการ 

• การจัดจําหนาย “ขาวคุณธรรม” และการสราง Trust แกผูบริโภค โดยภาคีผูประกอบการ 

• การสรางความเชื่อม่ันไววางใจในกลุมภาคีและผูบริโภค 
 

 ผลลัพธท่ีเกิดจากการวิจัย 

 ดานเศรษฐกิจ : ชาวนาสามารถจําหนายขาวคุณธรรม (ขาวเปลือก) ไดในราคาสูงกวาตลาด ปจจุบัน 

ป พ.ศ. 2555 ขายไดราคาเกวียนละ 25,000 บาท เนื่องจากไดพัฒนาระบบ

โรงสีดาวกระจายเพ่ือแปรรูปเปนขาวสารจําหนายภายใตแบรนดขาว

คุณธรรม รวมกับภาคีพันธมิตรตางๆ นอกจากนั้น ยังไดรวมมือกันจัดตั้ง

กองทุนสวัสดิการ เพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตรวมกัน จึงสามารถลดตนทุนการ

ผลิตได ปจจุบันป พ.ศ. 2555 ตนทุนการผลิตเฉลี่ยเกวียนละ 6,000 บาท 

นอกจากนั้นยังไดจัดตั้งและดําเนินงาน ธนาคารเมล็ดพันธุ (ธนาริยาคาร) 

เพ่ือรวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมือง และเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวปลูกดวย 

 ดานสังคม : กอเกิดเปน “สังคม

เรียนรู” ในกลุมชาวนาคุณธรรม ซ่ึงปจจุบันมี 128 คน ซ่ึง

ชาวนาเหลานี้ไดรวมมือกันจัดต้ังและดําเนินการศูนยเรียนรู 

เพ่ือการเผยแพรชุดความรู วิถีชาวนาคุณธรรม แกผูสนใจ มี

จํานวน 16 ศูนย และลาสุดในป พ.ศ. 2556 ไดรับการ

สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการ

จัดตั้ง ศูนย เรียนรู มีชีวิต “ขาวคุณธรรม” เ พ่ือเผยแพร

นวัตกรรม  
 

  การขยายผลนาํไปใชประโยชน 

ปจจุบันกลุมชาวนาภายใตเครือขาย

คุณคาขาวคุณธรรม ไดตอยอดการวิจัยไปพัฒนาพัฒนาระบบ

การรับรองคุณภาพขาวคุณธรรมดวยตนเอง โดยใชกลไกสภา

ผูบริโภคมาสนับสนุน นอกจากนั้นยังไดพัฒนาระบบการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธุขาว โดยใชกลไกการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือ

สานตอนโยบายดานความม่ันคงทางอาหาร 
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ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ 

 
 

 ความเปนมา: ในป พ.ศ. 2551 ชุมชน

อําเภอสามพรานท่ีตองการแกปญหาการประกอบอาชีพการเกษตร

และชีวิตความเปนอยู ท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาภาวะและ

สิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการใชสารเคมีในการทําการเกษตรและ

การปลอยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงแมน้ําลําคลอง จน

เกิดผลกระทบตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต แกนนําโดย

ผูบริหารโรงแรมสวนสามพราน ซ่ึงตระหนักเห็นความสําคัญของ

การหาแนวทางแกไขรวมกันของคนในชุมชน ภายหลังจากการใช

เวทีระดมความคิดกันหลายครั้ง ในท่ีสุดก็ไดขอสรุปรวมกันท่ีจะรวมตัวกันในรูปของ “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” โดยมี

ภาคี ไดแก กลุมเกษตรอินทรีย ต.สามพราน กลุมแมบาน ต.สามพราน  กลุมเกษตรยั่งยืน  กลุมปลูกขาว-เกษตรยั่งยืน กลุม

โอทอปวัดไรขิง และโรงเรียนหนึ่งผลิตภณัฑ จังหวัดนครปฐม โดยมีโรงแรมสวนสามพรานเปนแกนนํา และไดกําหนดปณิธาน

รวมของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน “ภาคีทุกคนตองเขาใจและเขาถึงเกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลัก ใน

การใหความรูและปญญา ไปสูความกินดีอยูดีมีสุขถวนหนา” 

 วัตถุประสงค: ขอสรุปจากเวทีระดมความคิด ไดเห็นตรงกัน

ท่ีจะรวมมือกันแกปญหา โดยมุงไปท่ีการผนึกกําลังของภาคีในการ

สรางสรรคตัวแบบธุรกิจชุมชนรูปแบบใหมท่ีดําเนินการบนหลักการพ่ึงพา

และรวมมือกันท่ีจะเปนกลไกในการสรางสังคมฐานความรูและเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรียขับเคลื่อนการสรางมูลคาเพ่ิมดานเศรษฐกิจแก

ภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวม 

 การดําเนินการโครงการวิจัย: ประกอบดวยการ

ดําเนินการท่ีสําคัญ 4 ประการ เพ่ือการบรรลุปณิธานรวม  

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมธุรกิจ

เชิงคุณคาสามพราน ภายใตการมีสวนรวมของภาคีโดยมีโรงแรมสวนสามพรานเปนแกนนํา เพ่ือพัฒนาไปสูสังคมเกษตร

อินทรีย โดยใชศูนยเรียนรู เกษตรกรนํารอง และการจัดทําแปลงสาธิต โดยมีหนวยงาน/ผูเชี่ยวชาญ เปนท่ีปรึกษา 

• การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และมาตรฐานเกษตรอินทรียรวมกับภาคี 

เพ่ือยกระดับเกษตรกรในการผลิตสินคาท่ีไดการรับรองจากเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

• การใชกลไกตลาดสุขใจ เปนศูนยเรียนรูเพ่ือยกระดับความรูดานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

แกเกษตรกรและผูบริโภค และการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจแกภาคีท่ีเขามามีสวนรวม 

• การติดตามประเมินผล และสรุปบทเรียน เพ่ือเปนขอมูลปอนกลับสําหรับการยกระดับการพัฒนา

ระบบธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 
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 ผลลัพธจากการวิจัย 

ดานเศรษฐกิจ: มูลคาการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร ณ ตลาดสุขใจ มีรายไดเฉลี่ย เทากับ 4,000 บาท

ตอวันตอราย มีผูบริโภคเขามาอุดหนุนกวา 6 หม่ืนราย เฉลี่ยวันละ 800 ราย 

ดานสังคม:   

• การสรางสังคมฐานความรูดานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย โดยใช “ตลาดสุขใจ” (ซ่ึงเปด

บริการในรูปแบบของตลาดนัดวันเสาร-อาทิตย) เปนกลไกในการสราง

ความรู ความเขาใจ และรณรงคใหคนในสังคมสนใจและหันมาบริโภค

ผลผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ปจจุบันมีภาคีกลุมธุรกิจ

เชิงคุณคาสามพรานเขามารวมจําหนายผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัย 

จํานวน 50 ราย โดยมีเง่ือนไขในการเขารวมเรียนรู เรื่องเกษตร

ปลอดภัย – เกษตรอินทรีย อยางตอเนื่อง  

• การใหบริการอบรมดานการผลิตทาง

การเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice :GAP) แกเกษตรกร

รวมกับหนวยงานภาคี จํานวน 500 ราย 

• โรงแรมสวนสามพราน (ตลาดสุขใจ) ไดรับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 

(AREA Awards) ดาน SME CSR ประจําป ค.ศ. 2012จาก Enterprise Asia องคกรกลางของธุรกิจชั้นนําสงเสริมกิจกรรมเพ่ือ

สังคม และทําหนาท่ีเปนแกนนําในการขับเคลื่อนกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานเพ่ือการบรรลุเปาหมายรวมของภาคี 

• ปจจุบันชุดความรูดานการจัดการตลาดชุมชนไดรับการเผยแพรแกสาธารณะและมีหนวยงาน/

องคกรตาง ๆ เขาศึกษาดูงานอยางเปนประจํา 
 

  การขยายผลเพ่ือการนําไปใชประโยชน:  

• ป จ จุ บั น ไ ด จั ด ตั้ ง แ ล ะ

ดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิต (Living Learning 

Center) เพ่ือถายโอนความรู “วิถีชีวิตเกษตร

อินทรีย” แกสาธารณะ 

• มีแผนการดําเนินงาน

รวมกับหนวยงานภาคี การขยายผล จัดตั้งและ

ดําเนินงาน “ตลาดชุมชนท่ีจําหนายสินคาอาหาร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย” ในชุมชนตางๆ 

• การขยายผลสั งคม

เรียนรูเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ใน

จังหวัดนครปฐม รวมกับหนวยงานรัฐ และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และโรงเรียนท่ีสนใจ 
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ศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ 

 
 

 ความเปนมา :  ป 2550 กลุมชาวสวนผลไมท่ีเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตร เขาคิชฌกูฏ จํากัด จังหวัด

จันทบุรี เผชิญปญหาท่ีมีผลกระทบ

จากตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ขณะ

เดียวกับราคาจําหนายผลไมมีราคา

ตกต่ํา (โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลท่ี

ผล ไม ออกสู ต ล าด )  กอปร กับ

นโยบายรัฐ ท่ีส ง เสริมการปลูก

ยางพาราและปาลมน้ํามัน จึงทําให

ชาวสวนผลไมจํานวนมากเปลี่ยน

อาชีพไปปลูกยางพาราและปาลม

น้ํามันแทน 

 วัตถุประสงค: กลุมชาวสวนผลไม ภายใตแกนนําของพอวิชัย ประกอบทรัพย ประมาณ 20 คน มีความคิดท่ี

จะหาทางแกปญหาความผันผวนของราคาผลไม และทางเลือกสําหรับชาวสวนผลไมท่ีจะยังคงดํารงอยูในอาชีพชาวสวนผลไม

อยางยั่งยืน  (โดยท่ีกลุมชาวสวนผลไม ภายใตแกนนําของพอวิชัย ไดริเริ่มพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพ โดยมีนักสงเสริม

สหกรณและนักวิชาการเปนพ่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ี) 

 การดําเนินการโครงการ วิจัย: เปนไปในรูปแบบของการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ภายใตกลไกของโครงการ “เครือขาย

คุณคาผลไม” โดยมีระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจัยฯอยางตอเนื่อง 3 

ระยะ ระหวางป 2552 – 2556 โดยการดําเนินการท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

5 ข้ันตอน  

• การจัดการความรูและวางกรอบแนวทางเชิงกลยุทธ

สําหรับการขับเคลื่อนระบบธุรกิจของเครือขายคุณคาผลไมท่ีมีสหกรณ

การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ไดประยุกตนําเอาการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณมาใช โดยมีนักสงเสริมสหกรณเปนพ่ีเลี้ยง 

• การวางแผนธุรกิจผลไมคุณภาพ โดยสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด รวมกับภาคีพันธมิตร

ธุรกิจ ดวยการนําเอาการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณมาใช 

• การกระจายสินคาตามชองทางการตลาดตางๆ ภายใตแบรนดคิชฌกูฏโมเดล (KM) โดยภาคีพันธมิตร 

• การติดตามขอมูลปอนกลับเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ 

• การพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพ ภายใตกลไกกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพท่ีนําเอาวิธีการเกษตรท่ีดี 

: GAP มาใชยกระดับคุณภาพผลไมจากฟารม (Best from Farm) และการสรางทายาทเกษตรกร 
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 ผลลัพธจากการวิจัย 

 ดานเศรษฐกิจ :  

 กลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ จําหนายผลไมคุณภาพไดปละ 9,961 ตัน โดยใชกลไกของภาคี

พันธมิตร 

 เพ่ิมชองทางการจําหนายในประเทศ (เทสโกโลตัส แม็คโคร เครือขายสถาบันเกษตรกร) และ

ตางประเทศ ผานภาคีบริษัทสงออกไปยังประเทศจีน เวียดนาม บรูไน ตะวันออกกลาง 

  ผลกระทบดานสังคม : 

 ชุดความรู GAP ดวยจิตสํานึก ชุดความรูการจัดการและสงมอบผลไมคุณภาพ   

 กอเกิดเปนสังคมฐานความรูในกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ และทายาทเกษตรกร 

 ไดชุดความรู การผลิตการเกษตรท่ีดีดวยจิตสํานึก หรือท่ีรูจักกันดีวา ชุดความรู GAP ดวย

จิตสํานึก ท่ีพอวิชัย ประกอบทรัพย และกลุมชาวสวนผลไมไดสรางแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการเผยแพรความรูสูสาธารณะ 

 ตัวแบบธุรกิจของสหกรณการเกษตรท่ีนําเอาการจัดการโซอุปทานมาใชในธุรกิจสหกรณ ซ่ึงเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีในการสรางความสามารถในการแขงขันแกสหกรณการเกษตร 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคในสังคม ใหหันมาบริโภคผลไมคุณภาพภายใตแบรนดคิชฌ

กูฏโมเดล ซ่ึงมีราคาสูงกวาแตบริโภคไดทุกผลอยางปลอดภัย 

 การขยายผลเพ่ือการนําไปใชประโยชน:   

• ปจจุบันขยายผลจัดตั้งและดําเนินงาน ศูนยเรียนรูมีชีวิต (Living Learning Center) เพ่ือการถาย

โอนความรู “วิถีชีวิตชาวสวนผลไมคุณภาพ” 

เพ่ือการเผยแพร 

• การถายโอนความรู 

พัฒนาเปน “นาสารโมเดล” แกกลุมชาวสวน

ผลไม จังหวัดสุราษฎรธานี 

• การพัฒนาหลักสูตร

เรียนรูสูการเกษตรยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี

ของชาวสวนผลไม โดยใชหองเรียนธรรมชาติ

เพื่อการแบงปนความรูระหวางภูมิปญญาและ

นวัตกรรมใหม ไปสูการยกระดับเกษตรกรมือ

อาชีพ และโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

โดยสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด 
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ศูนยเรียนรู Farmer  Shop 

 
 

 ความเปนมา: บอยครั้งท่ีเกษตรกร ซ่ึงเปนหนวยผลิตในระดับตนน้ําของโซอุปทานสินคาเกษตร มักจะถูก

มองเปนปญหาของสังคมท่ีคอยรับความ ชวยเหลือ

จากภาครัฐและหลายครั้งท่ีปญหาของเกษตรกร

ถูกหยิบยกข้ึนมาเปนปญหาระดับชาติไมวาจะเป

นเรื่องหนี้สิน ปญหาท่ีดินทํากินและปญหาความ

ยากจน 

ผลการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยฯ ชี้ใหเห็นปญหาและขอจํากัดของสินคาชุมชน  สินคาสหกรณ และสินคา

เกษตรแปรรูปท่ีเผชิญกับปญหาขาดชองทางการตลาดท่ี      เขาถึงผูบริโภค กอปรกับคาการตลาดในการวางจําหนายสินคา

ในไฮเปอรมารท สูงมากจนทําใหผูประกอบการสินคาชุมชนแบกรับภาระไมไหว ซ่ึงเปนปญหาสําคัญท่ีตองเรงหาแนวทางแก

ไข เพ่ือใหผูประกอบการกลุมดังกลาวสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน 

 วัตถุประสงค: มุงเนนไปท่ีการแกปญหา

เชิงโครงสราง ท่ีผูประกอบการแตละคนไมสามารถแกไดตาม

ลําพัง โดยนําเอาวิธีการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณา

การมาใชเพ่ือการบรรลุเปาหมายการทําธุรกิจอยางยั่งยืน ใน

แนวทางการคาท่ีเปนธรรมเพ่ือสรางความแตกตางในสายตา

ผูบริโภคอันจะนําไปสูการยกระดับความสามารถในการแขงขัน 

  กรอบแนว คิดสํ า ห รั บตั ว แบบธุ ร กิ จ 

Farmer Shop: กรอบคิดสําหรับตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 

เปนไปภายใตวิสัยทัศน “รานคาปลีกท่ีผูผลิตและผูบริโภคเป

นเจาของรวมกัน” โดยดําเนินการในกิจกรรมสําคัญ 5 กิจกรรม ไดแก 

  การสรางเครือขายอุปทานในกลุมผูประกอบการ SMEs โอทอป สถาบันเกษตรกรท่ีผานการ

คัดเลือกเขารวมโครงการ 

  การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาบรรจุภัณฑภายใตภาคีพันธมิตร ไดแก 

สถาบันอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทาน (ระบบผลิต-จัดหา-สงมอบ- ตรวจสอบยอนกลบั)  

  การพัฒนาระบบบรหิารจดัการรานคาปลีก เพ่ือจําหนายสินคาในราคาเปนธรรม 

  การสรางแบรนดFarmer Shop ภายใตสโลแกน “ไมไดหวังท่ีกําไร แคอยากใหเปนลูกคาประจาํ” 

  การดําเนินการโครงการวิจัย: การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะเตรียมการ ไดแก การ

ออกแบบระบบธุรกิจ การคัดสรรผูประกอบการเขาเปนภาคี และการรณรงคสมาชิกผูบริโภค ระยะท่ี 2 เปนระยะทดลอง

พัฒนารานตนแบบ และพัฒนาระบบ/กลไกการจัดการธุรกิจภายใตโซอุปทาน และระยะท่ี 3 ระยะขยายผลสูชุมชน 
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 ผลลัพธการวิจัย: การดําเนินการวิจัยท่ีผานมาจนถึงปจจุบันซ่ึงอยูในระยะพัฒนารานตนแบบท่ีคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลลัพธการวิจัยดังนี้ 

 ดานเศรษฐกิจ: รานคาตนแบบท่ีคณะเศรษฐศาสตร มียอดจําหนายเฉลี่ยเดือนละ 60,000 บาท ผล

การดําเนินการโครงการซ้ือขาวจากชาวนา ปจจุบันมีสมาชิกประจําจํานวน 300 ราย จําหนายขาวแบรนดคุณธรรมและเกิด

บุญเฉลี่ยเดือนละ 2 ตัน ผลการติดตามแบรนดจากเครือขายสมาชิกพบวา มีความพึงพอใจการบริการอยูในระดับดีมาก มี

ความรูสึกวาสินคามีความแตกตางจากรานคาปลีกอ่ืน และใหความสนใจในแนวคิดของราน Farmer Shop ท่ีใหการ

สนับสนนุเกษตรกรและผูประกอบการรายยอยในแนวทางการคาท่ีเปนธรรม 

ดานสังคม 

 ภาคีเครือขายผูประกอบการท่ีเปนสมาชิกของโครงการฯมีจํานวน 236 ราย และเขามาสวนรวมใน

เวทีเรียนรูของโครงการอยางตอเนื่อง 

 สมาชิกผูบริโภคมีจํานวนท้ังสิ้น 1,309 ราย มีสมาชิกท่ีอุดหนุนสินคาประจํา400 ราย ไดรับขอมูล

ขาวสารผานเครือขายสังคมขอมูลขาวสารจากโครงการ 

 ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับบริการสงเสริมความรูท่ีเปนประโยชนกับการดําเนินชีวิต 

อาทิ การบริโภคอาหารปลอดภัย พืชสมุนไพร ฯลฯ 

 การขยายผลเพ่ือการนําไปใชประโยชน :  

• ปจจุบันมีแผนขยายผลการจัดตั้งรานคาชุมชนท่ีสหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด และสหกรณ

บริการสื่อสาธารณะ จํากัด รานหงสทองเฮลทสเตชั่น เมกะบางนา และรานคาชุมชนภายใตแดนดําเนินงานของสํานักงาน

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในระหวางป 2556-2559  

• การจัดตั้งชมรม/สมาคมผูประกอบการท่ีเปนภาคีราน Farmer Shop เพ่ือใชเปนกลไกการ

ขับเคลื่อนไปสูสังคมฐานความรูดวยการยกระดับการสรางสมรรถนะแกผูประกอบการรายยอยใหมีความสามารถในการแขงขัน 

• การยกระดับรานตนแบบท่ีคณะเศรษฐศาสตรในการขับเคลื่อนโครงการขาว-ผักเพ่ือสุขภาพ โดยมี

จุดมุงหมายรณรงคใหผูบริโภค-ประชาคม มก. หันมาสนใจในการบริโภคอาหารสุขภาพ และการติดตามแบรนด Farmer Shop 
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 หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 
 

หลักสูตรชาวนามืออาชีพ มีจุดมุงหมายสําคัญในการสรางแนวคิด การออกแบบหลักสูตรเรียนรูและการจัดการ

เรียนรูแกลูกเกษตรกร ตลอดจนการจัดทําขอเสนอเชิง

นโยบายและสาธารณะ สําหรับการเพ่ิมสมรรถนะแกลูก

เกษตรกรในการทําการเกษตรในเชิงธุรกิจท่ียั่งยืน การสราง

แนวคิดการเรียนรูมุงไปท่ีการยกระดับสมรรถนะแกชาวนา

ใน 3 มิติ คือ การปรับทัศนคติท่ีดีตออาชีพทํานา การปรับ

วิธีคิดใหชาวนาสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง และการ

เพ่ิมพูนความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการ

ดําเนินชีวิตในแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจะนําไปสูการ

พัฒนาเปน “ชาวนามืออาชีพ” ตามคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค คือ “รักษคุณธรรม คิดสรางสรรคและแบงปน มี

ศรัทธาในอาชีพ ใฝหาความรูอยูตลอดเวลา และกอใหเกิด

สมดุลในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต”  

การออกแบบหลักสูตรเปนไปในแนวทางของ Backward Design ท่ีหยิบยกสภาพปญหาของชาวนาเปนประเด็น

ในการกําหนดเปาหมายการเรียนรู กรอบการประเมินผลการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู กระบวนการออกแบบหลักสูตร

เปนไปภายใตการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา เศรษฐศาสตรเกษตร เกษตรศาสตร ปราชญชาวบาน นักสงเสริม

เกษตร แกนนําชาวนาท่ีเผชิญปญหาในอาชีพ และผูนํา

สถาบันเกษตรกร เพ่ือนําไปทดลองใชหลักสูตรในพ้ืนท่ี

เปาหมาย 4 พ้ืนท่ีจังหวัด จํานวนท้ังสิ้น 50 คน โดยมี

ผลการประเมินอยู ในระดับ “น าพอใจ” มีการ

ปรับเปลี่ยนท้ังในมิติ ทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรมการ

ทํานาท่ีสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรู 

ปจจุบันกอเกิดเปนชุมชนเรียนรูภายใต

กลไกของโครงการวิจัยฯ ประกอบดวยภาคีเครือขาย

ผูทรงคุณวุฒิรวมพัฒนาหลักสูตร 61 คน ภาคี

เครือขายงานวิจัยท่ีเขามามีสวนรวมในการวิจัยท่ีเปน

ปจเจกบุคคล 180 คน และท่ีเปนองคกร จํานวน 21 

องคกร มีผูเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการวิจัยท้ังสิ้น 

2,181 คน โดยมีโครงการท่ีนาสนใจในการตอยอดและขยายผลการดําเนินงานท้ังสิ้น 10 โครงการ ประกอบดวย โครงการ

พัฒนาชาวนามืออาชีพ จ.ศรีสะเกษ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท บางซ่ือโรงสีไฟเจียเมง จํากัด และสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ   โครงการขยายผลสูเยาวชน จังหวัดอยุธยา ของสถาบันรามจิตติ  โครงการขยายผลสูเยาวชนกลุมเกษตรกรบาน
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คลองใหญ จังหวัดชัยนาท โครงการพัฒนาหลักสูตรเปนระบบของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงราย โครงการศูนย

เรียนรูชาวนาคุณธรรม จ.ยโสธร  โครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย ภายใตการดําเนินงานของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 

จ.นครปฐม  โครงการขยายผลจัดตั้งสหกรณผูผลิตเมล็ดพันธุ ภายใต

เครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร  โครงการขยายผลศูนยผลิต

เมล็ดพันธุชุมชน ภายใตเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร  โครงการ

ขย ายผล ศู นย เ รี ย น รู เ กษต รปลอดภั ย  ภ าย ใ ต เ ค รื อ ข า ย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน และโครงการผลิตขาวปลอดภัยของ

กลุมเกษตรกรบานคลองใหญ จ.ชัยนาท 

 เพ่ือการตอยอดและขยายผลการนําหลักสูตรไปใช

ประโยชน คณะนักวิจัยจึงไดสรางกระบวนการมีสวนรวมกับภาคีใน

การวางกรอบยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือยกระดับ

สมรรถนะสูการเปนชาวนามืออาชีพ และสรางโอกาสทางเลือก

แกชาวนาเพ่ือสืบสานอาชีพการทํานาอยางยั่งยืน โดยไดกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

วิสัยทัศน : ชาวนามีปญญา สามารถสืบสาน

อาชีพ และดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

พันธกิจ : มุงสรางระบบการเรียนรูและโอกาส

ทางเลือกแกชาวนาไทยในแนวทางการคาท่ีเปนธรรม ซ่ึงจะ

ประกอบดวยกลุมงานสําคัญ ไดแก 

1. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางสรรคชุดความรู นวัตกรรม หลักสูตรเรียนรูและเครือขายการเรียนรูของผู

มีสวนเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชาวนาใหเปนมืออาชีพ และการสรางสรรคธุรกิจทางเลือกแกชาวนาท่ีสามารถ

เชื่อมโยงการสงเสริมการผลิตขาวคุณภาพสูตลาด 

2. การสรางระบบการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงการเรียน

ท้ังท่ีอยูในระบบทางการและไมเปนทางการท่ีสามารถเขาถึงชาวนา 

ทายาทเกษตรกร และเยาวชนในโรงเรียน/สถานศึกษา 

3. การสรางสรรคสถาบันชาวนาในรูปแบบของ

ธุรกิจฐานสังคมท่ีจะชวยเปนกลไกในการสรางโอกาสทางเลือกของ

ชาวนาสูระบบการคาท่ีเปนธรรม 
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4. การพัฒนาระบบสนับสนุนในทิศทางท่ีเก้ือหนุนใหเกิดการจัดการโซอุปทานในระบบธุรกิจสรางสรรคท่ี

ชาวนาและภาคีเขามามีสวนรวมอยางเทาเทียม 

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ มี 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

1. การวิจัยเพ่ือสรางตัวแบบหลักสูตรเปนระบบ ตัวแบบการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมนําการพัฒนา 

หมายถึง การวางกรอบวิจัยอยางเปนระบบเพ่ือสนับสนุนการสรางสรรคตัวแบบหลักสูตร ตัวแบบการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ และนวัตกรรมนําการพัฒนาในทิศทางท่ีจะเสริมสรางสมรรถนะใหเปนชาวนามืออาชีพ 

2. สรางเครือขายสถาบันการเรียนรูเขามามีสวนรวมพัฒนา หมายถึง การสรางเครือขายการเรียนรูอยางเปน

ระบบ ซ่ึงมีองคประกอบท้ังทรัพยากรบุคคล สถาบันท่ีทําหนาท่ีเปนแกนนําขับเคลื่อนการสรางเครือขายขยายผลสูชุมชน และ

สถาบันในการจัดการเรียนรูสูชาวนาอยางท่ัวถึง เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงตามกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรและวิสัยทัศน 

3. สรางชาวนามืออาชีพและการสืบทอดทายาท หมายถึง กลไกและกระบวนการสรางสมรรถนะชาวนา

มืออาชีพของหนวยงาน/องคกร/สถาบันเกษตรกร/สถาบันการศึกษาท่ีเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการยกระดับ

สมรรถนะชาวนาสูการบรรลุวิสัยทัศน 

4. สรางระบบธุรกิจสรางสรรคจากแปลงนาสูสากล หมายถึง การเสริมสรางระบบธุรกิจท่ีมีการเชื่อมโยงโซอุปทาน

เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตขาวคุณภาพ กระจายไปสูตลาดอยางเปนธรรมและเทาเทียม ซ่ึงจะชวยลดขอจํากัดและอุปสรรคท่ีเปนอยูใน

ปจจุบัน และสรางโอกาสในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตอยางเปนธรรมและเทาเทียม ในทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ขอเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ : 

ดวยตระหนักดีวา ชาวนาเปนกลุมคนสวนใหญของประเทศไทยท่ีอยูในอาชีพการเกษตร และเผชิญหนากับปญหา

ความเหลื่อมล้ํา โดยขอคนพบจากการวิจัยในครั้งนี้ไดชี้ใหเห็นขอจํากัดซ่ึงเปนชองวางในการพัฒนาอยู 2 ประการ คือ ประการแรก 

มาจากเหตุปจจัยท่ีชาวนามีทุนทรัพยากรนอย อันประกอบไปดวย ทุนความรู ทุนเศรษฐกิจ (ท่ีดิน เงินทุน) และทุนทางสังคม (การ

มีสถาบัน/กลุม/องคกร ชวยเปนกลไกในการสงเสริม

อาชีพตามสภาพปญหาของชาวนา) ทําใหเกิดปญหา

หนี้สิน ไมมีท่ีดินทํากิน ตนทุนการผลิตสูง ถูกเอารัดเอา

เปรียบจากพอคาคนกลาง ประการท่ีสอง ชาวนาขาด

โอกาสในการเขาถึงแหลงปจจัยการผลิตและตลาด โดย

สวนใหญ ชาวนามักไมมีทางเลือกในการสรางอํานาจ

การตอรอง ท้ังในการจัดหาปจจัยการผลิต และการ

จําหนายผลผลิตในราคาท่ีเปนธรรม โดยผลการวิจัยใน

ครั้งนี้ชี้ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษวา การเพ่ิมพูนความรู

และทักษะแกชาวนา ท้ังดานวิชาการและวิชาชีวิต และ

การเปดมุมมองในดานการสรางสมดุลระหวางอาชีพ

และชีวิต ตามแนวทางของหลักสูตรดังกลาวจะชวยใหชาวนามีปญญา สามารถสืบสานอาชีพและดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ดังนั้น

เพ่ือการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน จึงมีขอเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ 3 ประการ ไดแก สงเสริมใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

เขาใจ เขาถึง และนําไปใชพัฒนา  การสรางกลไกและระบบสนับสนุนการเรียนรู  และการสรางโอกาสและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การขับเคลื่อนการพัฒนาสูการบรรลุวิสัยทัศน  

แนวทางการพัฒนาในรูปแบบ Community Base 
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 นวัตกรรมการเงินสหกรณ: SHOs system 
 

การขับเคลื่อนการพัฒนา SHOs System” โดยมีจุดมุงหมายสําคัญท่ีจะรณรงคการมีสวนรวมของสหกรณ

สมาชิกในการขับเคลื่อนสูระบบ SHOs System ใหมีการออกแบบกระบวนการขับเคลื่อน SHOs System และพัฒนา

เครื่องมือสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณออมทรัพย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ SHOs System 

1. ระบบการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ

บริหารจัดการทรัพยากรการเงินตามหลักมาตรฐานสากล 

เพ่ือภาพลักษณเปนท่ีเชื่อ ม่ันไววางใจ 

2. ระบบการเงินท่ีมีบริการท่ีเปนธรรม 

มุงเนนการสงเสริมใหสมาชิกประหยัด มีจิตสํานึกการ

ออม มีวินัยทางการเงินเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

การยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของสมาชิก 

3. ระบบการเงินท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานและ

กลไกการบริหารความเสี่ยง สภาพคลอง ความเพียงพอ

ของเงินทุน เพ่ือความเขมแข็งเปนปกแผน บนพ้ืนฐาน

ของระบบการบริหารจัดการท่ีมีอิสระพ่ึงพาตนเองได 

4. ระบบการเงิน ท่ีมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีดี เกิดจากการมีสวนรวมของทรัพยากรมนุษยท่ีมี

ความรูความเขาใจในอัตลักษณของสหกรณออมทรัพย 

 

กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System 1 

 ผลการวิจัยในป 2554 ไดเสนอกรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานระบบสนับสนุนท่ีเชื่อมโยงการดําเนินงานกับ ชสอ. สหกรณสมาชิก และภาคีสูสมาชิกรายบุคคลดังภาพ 

 

1 อานรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและรวมมือกันระหวางสหกรณ”,  2554. 
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                      นโยบาย  

                    คพช.

               ภายใต้

       แผนพะฒนา

     สหกรณ์

รั ยั ที� 3

              มาตรการ 

            เงื�อนไข/

          มาตรฐาน

      คุณสมบัติ

กรรมการผู้บริหารสอ.

            รั บบฐาน

        ข้อมูลกลาง

    Data Pool

                     รั บบ

               เทคโนโลยี

         สารสนเทศ

      ที�เชื�อมโยง

  ฐานข้อมูล

สอ.

• หน่วยวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรม  

รูปแบบการพัฒนา SHOs System

สมาชิกรายบุคคล

ระบบสนับสนุน

 Steering

Committee           แผนแม่บท

        Platform

     SHOs

System

พันธกิจ ชสอ.

การกําหนด Agenda SHOs system  

เป�นนโยบาย ชสอ.

การปรับโครงสร้างการบริหาร งาน ชสอ.

การผลักดันให้มีการกําหนด Agenda 

SHOs System จัดตั�ง Steering 

Committee

การสนับสนุนให ้สอ. เข้าร่วมโครงการ 

ตาม Platform SHOs system

การผลักดันการพัฒนา

โครงสร้างพื�นฐาน

การดําเนินการระบบสนับสนุน

การปรับโครงสร้างการเงิน ชสอ./สอ. 

เพื�อสร้างความมั�นคง

โครงการ Restructuring 

ในการแก้ป�ญหาหนี�หลายทางผ่าน 

กลไกแผนธุรกิจร่วมชสอ.-สอ.

• กองทุนเสถียรภาพ (Stabilization  

Fund)  กลไกการประกันความเสี�ยง

• กองทุนประกันเงินฝากเพื�อเป�น 

หลักประกัน/คุ้มครองผู้ฝาก

• กองทุนร่วมลงทุน  Mutual  Fund  

บริหารสภาพคล่องของระบบ

• Private  Repo

•พันธมิตรธุรกิจกับบริษัทประกันภัย 

ในลักษณะ SHOs System

• เครือข่าย SHOs System  

ทําธุรกรรมการเงินด้วยกลไกแบบ 

ธุรกิจ (Portfolio  Planning)

สหกรณ์สมาชิกและภาคี

• หน่วยส่งเสริมการกําหนดมาตรฐานและ 

จัดอันดับมาตรฐาน สอ.

• หน่วยที�ปรึกษาด้านการบริหารความเสี�ยง 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการที�ดี

• หน่วยส่งเสริมธุรกิจตาม Platform  SHOs 

System

• ระบบการเรียนรู้ที�เข้าถึงกลุ่มเป�าหมาย  

สมาชิก กรรมการ ฝ�ายจัดการ 

เพื�อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ สอ.

กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System

โครงสร้างพื�นฐาน

 
 

กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs system 
 

ขอพิจารณาสําหรับกรอบการขับเคล่ือนสู SHOs System  

 ขอพิจารณาสําหรับกรอบการขับเคลื่อนสู SHOs System นั้น ควรเปนไปภายใต แผนแมบท ซ่ึงกํากับดูแลโดย 

คณะทํางานเฉพาะกิจ (Steering Committee) ท่ีมาจากตัวแทนสหกรณและภาคีเครือขาย ท้ังเครือขายอุปทาน เครือขาย

พันธมิตรธุรกิจ และเครือขายอุปสงค ซ่ึงควรเริ่มตนจากสหกรณออมทรัพยและพันธมิตรธุรกิจท่ีเห็นชอบและสมัครเขารวม

โครงการนํารองอยางเปนทางการ 

 มาตรการท่ีสําคัญท่ีตองดําเนินการเพ่ือปรับโครงสรางพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการพัฒนา SHOs System ไดแก การ

ปรับปรุงกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบ ท้ังท่ีมาจากนโยบายรัฐและสหกรณ เพ่ือใหมีการดําเนินงานท่ีเปนมาตรฐาน

เดียวกัน และเปนท่ีเชื่อม่ันไววางใจตอกัน อีกท้ังการจัดใหมีกลไกการบริหารสภาพคลอง กลไกการบริหารความเส่ียง และ

เครื่องเตือนภัยสําหรับระบบการเงินท่ีม่ันคงมีเสถียรภาพ อาทิ กองทุนรักษาสภาพคลอง Private Repo กองทุนเสถียรภาพ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของภาคี ตลอดจนแผนการพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรเพ่ือการรองรับระบบไอซีที (ICT) การพัฒนาระบบการเรียนรูแกทรัพยากรบุคคลสหกรณออมทรัพย เพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะการจัดการท่ีดี ตามเง่ือนไขมาตรฐานสหกรณออมทรัพย โดยปรับโครงสราง ชสอ. ใหมีกลไกการบริหารจัดการใน

ทิศทางท่ีเก้ือหนุนการพัฒนาตามแผนแมบท SHOs System และกลไกการติดตาม สนับสนุนภาคีภายใตขอตกลง 
 

ข้ันตอนการขับเคล่ือนสูการพัฒนา SHOs System 

 ขอเสนอสําหรับข้ันตอนการขับเคลื่อนการพัฒนาสู SHOs System ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 6 ข้ันตอน ไดแก  

ข้ันตอนท่ี 1  การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูท่ีเขาถึงสหกรณสมาชิกและภาคีเพ่ือยกระดับสมรรถนะ

ทรัพยากรมนุษยของขบวนการสหกรณออมทรัพยใหมีความรู ความเขาใจ จิตสํานึกและทักษะการบริหารจัดการท่ีดี ตาม

กรอบการขับเคลื่อน SHOs System  
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 ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทํา (ราง) แผน

แมบท ภายใตคณะทํางานเฉพาะกิจท่ีมาจาก

ตัวแทนภาคีพันธมิตร การพัฒนาสู SHOs 

System เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางเชิง

ยุทธศาสตรระหวางภาคีท่ีเขามามีสวนรวม 

 ข้ันตอนท่ี 3  การรณรงครับสมัคร

ภาคีพันธมิตรเข ารวมโครงการ ท้ังภาคี

เครือขายอุปทาน ท่ีเปนแหลงท่ีมาของเงินทุน 

ภาคีเครือขายพันธมิตรธุรกิจ อาทิ บริษัท

คอมพิวเตอร  บริษัทประกันภัย  บริษัทท่ี

ปรึ กษา  สถาบันการ ศึกษา  และภา คี

เครือขายอุปสงค ไดแก สหกรณท่ีตองการ

เงินกู  สถาบันการเงินท่ีเปนแหลงลงทุนตาม

เง่ือนไข SHOs System โดยการเขารวมใน

โครงการนํารอง ควรเปนไปอยางเปนทางการ

ในรูปแบบ Corporate System  

 ข้ันตอน ท่ี 4   การพัฒนาระบบ

สารสนเทศภายใตโครงการนํารอง และมีทีมพ่ี

เลี้ยงท่ีเชี่ยวชาญใหการกํากับแนะนํา 

 ข้ันตอนท่ี 5  การพัฒนาแผนธุรกิจ

เชื่อมโยงธุรกรรมการเงินระหวาง ชสอ. และ

ภา คี พันธมิตร  ซ่ึ งรวมถึง  การปรับปรุ ง

โครงสราง ขอบังคับ ระเบียบ และแผนการ

ทํางานรวมกัน อยางเปนทางการภายใต

โครงการนํารอง 

 ข้ันตอนท่ี 6  การประเมินผลและ

พัฒนาเพ่ือการขยายผลสูขบวนการสหกรณ

ในระยะตอไป 
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 การสรางกลไกผูตรวจสอบกิจการเพ่ือสรางธรรมาภิบาลในสหกรณ 
 

 

หลักสูตรอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง

ชํานาญการเปนหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯท่ีนําชุดความรูใหมท่ีได

จากการวิจัยมาเผยแพรผานโครงการฝกอบรมโดยนํามายกรางตัวแบบ

หลักสูตรบริการวิชาการ และการจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม 

และการจัดทําโครงการฝกอบรม ภายใตเครือขายผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปน

คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหไดตัวแบบหลักสูตรฝกอบรมท่ี

สามารถยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

และมีความพรอมท่ีจะเขาไปขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ ในทิศทางของ

การนําคุณคา (ประโยชน) สูสมาชิกและชุมชน และการเปนองคกรพ่ึงพา

ตนเอง (Autonomous) ซ่ึงสถาบันฯจะสรางกลไกใหเกิดเปนเครือขาย

ผูนําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสูสังคมฐานความรูในอนาคตท่ีจะ

เปนเสาหลักทางความคิดแกสังคมตอไป 

โดยหลักสูตรอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมี

วัต ถุประสงคสํ าคัญท่ีจะเ พ่ิมพูน วิ สั ยทัศน  ความรู  ทักษะ และ

ประสบการณ เพ่ือใหผูผานการอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบ

กิจการสหกรณไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยการเสริมสรางกรอบคิด 

หลักการ และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ เทคนิคดานการตรวจสอบ

การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และการจัดทํารายงานการตรวจสอบ

กิจการ การใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) 

เพ่ือการถายทอด ทักษะ ประสบการณ ระหวางผูเขารวมการฝกอบรม และ

วิทยากรผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงจะเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายใตบรรยากาศ

เปนกันเอง อันจะทําใหผู เข ารวมการฝกอบรม ได ท้ังความรู  และ

ความสัมพันธอันดี ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือระหวางกันตอไปในอนาคต 

ในรอบป พ.ศ. 2556 มีกาจัดการอบรม 2 ครั้ง มีผูเขาอบรม 

จํานวน 125 ราย  
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ผลงานวิจัยไดรับรางวัลในรอบป พ.ศ. 2556 

 กลุมธุรกิจเชิงคณุคาสามพราน 
 

กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ภายใตโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิง

คุณคาสามพราน ภายใตการดําเนินการของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ท่ีเกิด

จากการรวมตัวกันของภาคีกลุมเกษตรอินทรีย กลุมแมบาน กลุมเกษตรยั่งยืน 

กลุมปลูกขาวเกษตรยั่งยืน กลุมโอทอปวัดไรขิง และโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ จ.

นครปฐม โดยมีโรงแรมสวนสามพรานเปนแกนนํา ซ่ึงเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 

2551 ท่ีตองการรวมมือกันแกปญหาผลกระทบในการประกอบอาชีพและการ

ดําเนินชีวิตท่ีไดรับผลกระทบจากสภาวะแวดลอมและมลภาวะ โดยการผนึกกําลัง

ของภาคีในการสรางสรรคตัวแบบธุรกิจชุมชนรูปแบบใหมบนหลักการพ่ึงพาและ

รวมมือกันในการสรางสังคมฐานความรูเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย จึงไดมีการจัดตั้ง

และดําเนินการตลาดสุขใจ และศูนยเรียนรูมีชีวิตเพ่ือใชเปนกลไกในการเชื่อมโยงระหวางผูผลิต 

และผูบริโภค เพ่ือยกระดับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียแกเกษตรกร และ

พัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” ท่ีดําเนินการกิจกรรมสําคัญ 4 

กิจกรรม ไดแก การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมสูเปาหมายรวม “ภาคีทุกคนมีจิตสํานึก

เกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลักในการใหความรูและปญญา ไปสูความกินดีอยูดี 

มีความสุขถวนหนา” การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตร

อินทรีย  การใชกลไกการตลาดของ “ตลาดสุขใจ” เปนศูนยเรียนรูเพ่ือยกระดับสมรรถนะแก

เกษตรกร และการติดตามาประเมินผลการพัฒนาระบบธุรกิจ  

จากพลังความรวมมือในการขับเคลื่อนกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน จนไดรับ

รางวัล Asia Responsible  Entrepreneurship Awards (AREA) ในดาน SME CSR จาก 

Enterprise Asia ในป 2555 ซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงแรกในประเทศไทยท่ีไดรับรางวัลนี้ใน

ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพ่ือเปนการตอกย้ําความสําเร็จของกลุมธุรกิจเชิงคุณคา

สามพราน ในป 2556 ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม 

ประเภทแหลงทองเท่ียวนันทนาการเพ่ือการ

เรียนรูจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ครั้งท่ี 9 ประจําป 2556 

จัดโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ตามดวยรางวัล PATA Grand Awards 2013 

สาขาสืบสานมรดกและวัฒนธรรม จากสมาคมสงเสริมการทองเท่ียวภูมิภาคเอเชีย   

แปซิฟค หรือ Pacific Asia Travel Association (PATA) และรางวัลประกาศเกียรติ

คุณนักสหกรณและสหกรณท่ีมีคุณคา ประเภทองคกรท่ีมีคุณคาแหงป พ.ศ.  2556 
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 กลุมเครือขายคณุคาขาวคุณธรรม 

 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดใหการสนับสนุนและคําแนะนํากลุมชาวนาภายใตเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมเพ่ือ

แกปญหาราคาผลผลิตตกต่ําบนหลักการพ่ึงพา

และรวมมือกัน โดยใชกลยุทธดานการตลาด 

“การสรางแบรนดสินคา” เพ่ือใหผลผลิตมีความ

แตกตางในสายตาของผูบริโภค  

 

กลุมชาวนาคุณธรรม จํานวน 

108 คน ไดรวมกันกําหนด

ปฏิ ญญาในการผลิ ต ท่ี มี

กระบวนการรับรองคุณภาพ

ขาวคุณธรรม 2 มาตรฐาน 

คื อ การรั บรองคุณภาพ

เกษตรอินทรีย (IFOAM) และการรับรองคุณภาพขาวคุณธรรม ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดใหชาวนาผูผลิตตองถือ

ศีล ลดอบายมุข 3 ประการ ไดแก ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน รวมท้ังไดนําชุดความรูการเชื่อมโยง

เครือขายคุณคาและการจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการมาประยุกตใชในการรวมมือกันของภาคีพันธมิตร

ภายใต โซอุปทานสําหรับการผลิตขาวคุณธรรมไปสูผูบริโภคเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางเลือกในการจําหนายขาวจากการถูกเอาเปรียบจาก

พอคาคนกลางและเพ่ือเปนการสรางแบรนดขาวคุณธรรมใหผูบริโภคเชื่อม่ันไววางใจ 

จนไดรับรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 สาขา

บริหารธุรกิจ การจัดการ การทองเท่ียวและเศรษฐศาสตร 

 

ปจจุบัน กลุมชาวนาคุณธรรมไดรวมการจัดต้ังศูนยเรียนรูมีชีวิตเพ่ือ

เผยแพรวิถีชีวิตชาวนาคุณธรรม เปนตัวแบบของชาวนาท่ีมีวิถีชีวิตและวิถีการ

ประกอบอาชีพท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีแกสาธารณะชนและผูสนใจ จนไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณท่ีมีคุณคา ประเภทองคกรท่ีมีคุณคาแหงป 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการเปนองคกรท่ีมีอัตลักษณสหกรณและแสดงใหเห็น

คุณคาของการเปนธุรกิจฐานสังคมอยางแทจริงในการเปนแบบอยางสืบไป 
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 กลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ 

 

จากการท่ีกลุมชาวสวนผลไม จ.จันทบุรี ตองประสบปญหาเรื่องความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ตนทุนการผลิตท่ี

สูงข้ึน และปญหาจากนโยบายรัฐท่ี

สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ

ชาวสวนผลไม  จึ งทําให เกิดการ

รวมตัวกันโดยมีพอวิชัย  ประกอบ

ทรัพย  ประธานกลุมผูปลูกผลไม

คุณภาพ อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 

รวมกับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ

จั งหวัดจันทบุรี  ทีมงานสหกรณ

การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด และ

กลุมชาวสวนผลไม โดยการสนับสนุน

ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ผนึกกําลังกันเพ่ือหาแนวทางการ

จัดการปญหาท่ีชาวสวนผลไมเผชิญอยูไดอยางยั่งยืน โดยนําการจัดการโซอุปทานมาประยุกตใชในธุรกิจสหกรณ ในการผลิตผลไม

คุณภาพ การทํา GAP ดวยจิตสํานึก และการสรางสังคมฐานความรู

เพ่ือยกระดับการผลิตของกลุมชาวสวนผลไมตามแนวปฏิบัติท่ีดี 

ไดแก การนําชุดความรู “การทํา GAP ดวยจิตสํานึก” มา

ประยุกตใชในการทําสวนผลไมคุณภาพภายใตแบรนด “คิชฌกูฎ” 

การพัฒนาเปนสังคมฐานความรูในกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพและ

ทายาทเกษตรกร การประยุกตการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ

มาใชในสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด และการจัดตั้งและ

ดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิตชาวสวนผลไมคุณภาพเพ่ือเผยแพรแก

สาธารณชน จนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและ

สหกรณท่ีมีคุณคา ประเภทองคกรท่ีมีคุณคาแหงป พ.ศ. 2556 ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงการเปนองคกรท่ีมีอัตลักษณสหกรณและแสดงให

เห็นคุณคาของการเปนธุรกิจฐานสังคมอยางแทจริงในการเปน

แบบอยางสืบไป 
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในรอบป พ.ศ. 2556 

จากชุดความรูท่ีไดจากงานวิจัย ไดแก ชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา ชุดความรูเครือขายคุณคากับการ

แกปญหาความยากจนใน 3 มิติ ชุดความรูการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ชุดความรูการขับเคลื่อนกลยุทธสูการ

เปลี่ยนแปลง ชุดความรูการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ ชุดความรูกรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปน

ธรรม และชุดความรูการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม นั้น ไดมีหนวยงานท่ีมีความสนใจนําชุดความรูของสถาบันวิชาการ

ดานสหกรณไปใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา ไดแก 
 

 

 การขยายผลนําหลักสูตรชาวนามืออาชีพไปใชในกลุมเกษตรกรฯ 
 

 

การทําขอตกลงความรวมมือในการใชหลักสูตรชาวนามืออาชีพไปใชในการอบรมชาวนาภายใตเครือขาย 

บริษัท บางซ่ือโรงสีไฟเจียเมง จํากัด เพ่ือสรางทางเลือกใหมแกชาวนาในการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตตอไร และใชกลไก

การตลาดทดแทนการเขารวมโครงการรับจํานํา ควบคูไปกับการติดอาวุธทางปญหาแกเกษตรกรเพ่ือปรับทัศนคติ ปรับวิธีคิด 

และเพ่ิมพูนความรูดานการจัดการโซอุปทานสูแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนเวลา 3 ป ตั้งแต 25 มกราคม 2556 ถึง 24 

มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางมก.โดยสว.สก. 

กับบ.บางซ่ือโรงสีไฟเจียเมง จํากัดเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2556 
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 ขอตกลงความรวมมือ 4 หนวยงาน เพ่ือการขับเคลือ่นธุรกิจฐานสังคมผาน Smart Officers 
 

 

การทําขอตกลงความรวมมือระหวาง 4 หนวยงาน ไดแก ส.ป.ก.-สว.สก.-สกว.-สวก.ในการถายโอนความรู

จากงานวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณไปพัฒนา Smart Officers และ Smart Farmers ภายใตกรอบยุทธศาสตรการ

ขับเคลี่อนเสาหลักกลยุทธสูเกษตรยั่งยืนและความม่ันคงทางอาหาร การเชื่อมโยงโซอุปทานในธุรกิจของชุมชน การสรางกลไก

การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการประกอบการแกผูนําชุมชน/ผูประกอบการ/สหกรณ การรณรงคใหคนในสังคมมีจิตสํานึก

พ่ึงพาและรวมมือกันพัฒนาประเทศ เปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแต 28 กุมภาพันธ 2556 ถึง 27 กุมภาพันธ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวาง ส.ป.ก.-สว.สก.-สกว.-สวก. 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 
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 การจัดต้ังและดําเนินการราน Farmer Shop ณ สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด 
 

 

สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด รวมผลักดันการคาท่ีเปนธรรมโดยนําโมเดลรานตนแบบ Farmer Shop ไป

เปดท่ีสหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด จ.สุรินทร ดวยเหตุผลวาสหกรณนั้นไมไดมุงหวังท่ีกําไรเชนเดียวกับสโลแกนของ 

Farmer Shop ท่ีวา “ไมไดหวังท่ีกําไร แคอยากให

เปนลูกคาประจํา” เปนการชวยเหลือเกษตรกรหรือ

สมาชิกสหกรณเองใหมีลูทางในการนําสินคาจาก

ทองถ่ินเขามาคัดสรรและนําไปวางจําหนายในราน 

Farmer Shop ซ่ึงจะเปนการชวยใหสมาชิกมีอาชีพ

และรายได เ พ่ิมมากข้ึน และยังเปนแนวทางให

สมาชิกในทองถ่ินไดตระหนักและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการผลิตของตัวผูผลิต และพฤติกรรมการ

บริโภคของผูบริโภค โดยฝายผูผลิตในทองถ่ินหรือ

เกษตรกรผูผลิตวัตถุดิบก็จะมีเปาหมายท่ีจะมุงผลิต

สินคาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องเพ่ือนําเขารวมคัดสรรเปนสินคาของ Farmer Shop หากผูประกอบการหรือเกษตรกรรายใด

ท่ีผลิตภัณฑยังไมไดมาตรฐาน ก็จะไดรับการชวยเหลือใหคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญของโครงการ สวนผูบริโภคเองก็จะมีการ

ปรับเปลี่ยนหันมาใชสินคาท่ีผลิตโดยคนในประเทศและเปนสินคาของคนไทยอยางแทจริง 
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 การเชื่อมโยงภาคีเครือขายเพ่ือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาความสามารถของชาวนา 
 

 

โครงการตอยอดนําชุดความรูการวิจัยไปพัฒนาความ

เขมแข็งแกเจาหนาท่ีรัฐในประเทศแถบลุมน้ําโขง ไดแก ประเทศลาว 

เวียดนาม และพมา ใหมีสมรรถนะและความพรอมในการสงเสริมการ

จัดตั้งกลุมเกษตรกรเพ่ือเปนกลไกการแกไขปญหาความยากจนแก

เกษตรกรภายใตภารกิจของสถาบันลุมน้ําโขง 

 

 

การเชื่อมโยงภาคีกับสถาบันฝกอบรมในประเทศอาเซียน 10 

ประเทศ สําหรับโครงการความรวมมือทางวิชาการ และการพัฒนาผูนําสหกรณ 

 

 

 

 

 

การเชื่อมโยงภาคีเครือขายกับ Myanmar Food Safe 

Working Group (FSWG) เพ่ือความรวมมือทางวิชาการและการถายโอน

ความรูจากการวิจัยสูกลุมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 

 

 

 

 

 

การขยายผล “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ” สูการจัดการการเรียน

การสอนแกคณาจารยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
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กิจกรรมในรอบป พ.ศ. 2556 

 การจัดเวทีเสวนาวิชาการและโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและ

สหกรณท่ีมีคุณคาแหงป พ.ศ. 2556 
 

โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ และสหกรณท่ีมีคุณคาแหงป เปน

โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ

สหกรณ  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554)  ในยุทธศาสตรท่ี 2 วาดวยการพัฒนาผูนําและผูท่ีมี

สวนเก่ียวของกับสหกรณท่ีมีศักยภาพและความพรอมท่ีจะเปนผูนํา การเปลี่ยนแปลงในการ

ขับเคลื่อนสหกรณไปในทิศทางของการพ่ึงพาตนเอง  โครงการนี้อยูภายใตความรับผิดชอบ

ของ สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดเริ่ม

ดําเนินการมาตั้งแตป 2552 จนถึงปนี้เปนปท่ี 5 ของการจัดประกาศเกียรติคุณ 

โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ และนักสหกรณท่ีมีคุณคาแหงป  เปนไป
ภายใตคณะกรรมการสรรหานักสหกรณและสหกรณท่ีมีคุณคาท่ีมีทานเชิญ  บํารุงวงศ เปนประธานกรรมการฯ อาจารยวรเทพ   
ไวทยาวิโรจน  รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท คุณลดาวัลย   คําภา อาจารยไพโรจน  ลิ้มศรีสกุลวงศ  และคุณสุรจิตต  แกวชิงดวง เปน
กรรมการ ซ่ึงในปนี้ คณะกรรมการสรรหานักสหกรณและสหกรณท่ีมีคุณคาเห็นควรใหขยายกรอบคุณสมบัติจากเดิมท่ีพิจารณา
เฉพาะในกลุมสหกรณท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณไปสูองคกรภาคประชาชนท่ียึดหลักสหกรณ และมีแนวปฏิบัติ
แหงอัตลักษณขององคการพ่ึงพาตนเอง  ท่ีมีการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเปนตัวอยางท่ีดี  

การประกาศเกียรติคุณฯ ในป พ.ศ. 2556 นี้ มีหลายหนวยงานใหการสนับสนุนสงรายชื่อเขาประกวด อาทิ 
สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร และสหกรณตาง ๆ ในขบวนการ จําแนกเปนนักสหกรณ จํานวน 16 ราย สหกรณ จํานวน 15 
สหกรณ และองคกรภาคประชาชน จํานวน 3 องคกร  ผลการพิจารณา มีนักสหกรณท่ีมีคุณคาแหงป จํานวน 4 ราย ไดแก 1.
คุณ เรื อง ไร   รองวงศ  ผู จั ดการสหกรณ
การเกษตรนาหมอม จํากัด 2.คุณฉัตรวดี  
วิ จ า ร ะจั ก ร  ผู ช ว ยผู จั ดกา รสหกรณ
การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเกษตรวิสัยหนึ่ ง 
จํ า กั ด   3.คุ ณ ส ร วี ย    จิ ร า นั น ท สิ ริ  
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ 
จํากัด และ 4.คุณจรินทร  ภูษณะภิบาล
คุปต ประธานกรรมการดําเนินการราน
สหกรณจั งหวัดตราด จํ า กัด สํ าหรับ
สหกรณ ท่ี มี คุณค า แห งป มี จํ าน วน  1 
สหกรณ ไดแก สหกรณกองทุนสวนยาง
บานเขาซก จํากัด และองคกรท่ีมีคุณคาสหกรณแหงปมีจํานวน 3 องคกร ไดแก 1. กลุมเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม         
จ.ยโสธร 2. กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน จ.นครปฐม และ 3. กลุมเครือขายคุณคาชาวสวนผลไมคุณภาพ จ.จันทบุรี 
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ผลการการดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ของ

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดกอใหเกิดผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนาการสหกรณในมิติของสหกรณเชิงอัตลักษณ “การเปนองคการธุรกิจฐานสังคม” ซึ่งใหความสําคัญกับ

การมีสวนรวมของสมาชิกและแนวทางการขับเคลื่อนองคการธุรกิจบนหลักการ

พึ่งพาและรวมมือกันนั้น สถาบันวิชาการดานสหกรณ และหนวยงานภาคีพันธมิตรที่

มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการวิจัยรวมกันกําหนดงานเสวนาวิชาการประจําป เร่ือง 

“นําสหกรณสูการเปนธุรกิจฐานสังคม” เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม

สรางสรรคเก่ียวกับ “ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม”เผยแพรความรูและเปดพื้นที่เรียนรู

เก่ียวกับธุรกิจฐานสังคมแกผูนําสหกรณ และสาธารณะชนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2556 ซึ่งไดผลตอบรับจากผูสนใจเขารวมเวทีเสนา จํานวน 570 ราย ผลการประเมิน

อยูในระดับด ี 

ภายในงานมีการจัดบูทนําเสนอผลงานวิจัย ไดแก บูทประกาศเกียรติ

คุณสหกรณ นักสหกรณ และองคกรที่มีคุณคาแหงป บูทตลาดสุขใจที่มีสินคาพืชผัก

ปลอดภัยมาจําหนายใหแกผูเขารวมงาน บูทโครงการซ้ือขาวจากชาวนาของราน 

Farmer Shop บูทจําหนายผลิตภัณฑขาวถวยจากภาคีเครือขาย บูทสื่อสิ่งพิมพของ

สถาบันวิชาการดานสหกรณ และบูทกาแฟเมืองกระบี่ หนึ่งในเครือขายของราน 

Farmer Shop 

หัวขอเสวนาในชวงเชาเร่ือง “นําสหกรณสูการเปนธุรกิจฐาน

สังคม” ดําเนินรายการโดยบรรณาธิการขาวสาวสวยจากไทยพีบีเอส : คุณ

ณาตยา แวววีรคุปต และวิทยากรผูรวมเวทีอีก 5 ทาน ประกอบดวย คุณมี

ชัย วีระไวยทยะ: นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดร.สีลาภรณ บัว

สาย: รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.วีระชัย นาค

วิบูลยวงศ: เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คุณสุชาดา ยุ ว

บูรณ: ประธานกรรมการโรงแรมสามพราน ริเวอรไซด และ ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ: ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน 

หัวขอเสวนาในชวงบาย “นวัตกรรมนําสูการพัฒนา” ไดนํากรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จมานําเสนอผานวิทยากร

นักวิจัยของสถาบันฯ ไดแก คุณบุญเกิด ภานนท จากเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย คุณนิคม เพชรผา จากเครือขายคุณคา

ขาวคุณธรรม คุณศศิธร วิเศษ จากเครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ จ.จันทบุรี และ 

คุณอรุษ นวราช จากกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน รวมดวยภาคีพันธมิตรหนาใหม 

ดังเชน คุณมนัส ชูผกา จากสหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง (กลุมเจียเมง) จํากัด 

และ คุณวินัย เมฆดํา ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของ ส.ป.ก. โดยม ี

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนผูดําเนิน

รายการ 
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 การจัดเวทีเสวนา “การยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมืออาชีพ” 
 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสํานักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดเวทีเสวนา 

เรื่อง “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมืออาชีพ” ข้ึน เพ่ือเผยแพรแนวคิดสูเกษตรกร นักพัฒนา และผูสนใจ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม 2556 มีนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงชาวนาจากท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ใหความสนใจเขา

รวมรับฟงเวที 505 ราย ผลการประเมินอยูในระดับดี 
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ชุดความรูเพ่ือการเผยแพรผานกลไกศูนยสารสนเทศในรอบป พ.ศ. 2556 
 

 วารสารฅนสหกรณ 
 

วารสารฅนสหกรณเปนวารสารรายไตรมาส ภายใตโครงการวิจัยเครือขายสารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาสหกรณ จัดพิมพเผยแพรทุก ๆ 3 เดือน มีจุดมุงหมายเพื่อประมวลความรูและ

นวัตกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาการสหกรณเพื่อเผยแพรอยางมีแบบแผน และชวยรณรงคให

เกิดสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนําสหกรณ อันจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถี

แหงการพึ่งพาและรวมมือกันกอเกิดเปนสังคมแหงปญญาเพื่อนําไปสูการพัฒนาสหกรณไทย โดย

รวบรวมเอาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ ขอสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ  ขอสรุปจากเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูของนักวิจัย ผลลัพธงานวิจัย และขอมูลขาวสารในโลกปจจุบันที่ผูนําสหกรณและ

ผูที่เก่ียวของจําเปนตองเรียนรูไปสูการพัฒนาใหเทาทันตอภาวะการณปจจุบัน จําแนกเปน 6 

คอลัมนที่นาสนใจ คือ ในแวดวงคนสหกรณ  มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู เลาสูกันฟง

จากงานวิจัย  ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ และนานาสาระ  
 

ปจจุบัน วารสารฅนสหกรณพิมพเผยแพรรวม 21 ฉบับ มีบทความนําเสนอทั้งสิ้น313 

บทความ จําแนกเปน 6 คอลัมน ไดแก คอลัมนในแวดวงคนสหกรณ มุมมองจากคนแดนไกล เติม

ความรู เลาสูกันฟงจากงานวิจยั ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ และนานาสาระ  
 

ในรอบป 2556 วารสารฅนสหกรณพิมพเผยแพรจํานวน 4 ฉบับ มีบทความนําเสนอ

ทั้งหมด 54 บทความ จําแนกเปน 6 คอลัมน ไดแก คอลัมนในแวดวงคนสหกรณ มีบทความ

นําเสนอทั้งหมด 7 บทความ อาทิ การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 

2556 คอลัมนมุมมองจากคนแดนไกลมีความนําเสนอทั้งหมด 6 บทความ อาทิ เร่ืองเลาในอาเซียน 

ตอน “เมื่อเด็กอาเซียน...เร่ิมมาเรียนในชั้นประถมของไทย? สหกรณกับธุรกิจฐานสังคม : นิยาม

และความแตกตาง คอลัมนเติมความรูมีบทความนําเสนอทั้งหมด 12 บทความ อาทิ ตลาดสงออก

ขาวไทยในป 2556 จะกาวไปในทิศทางใด? การเปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม 

คอลัมนเลาสูกันฟงจากงานวิจัยมีบทความนําเสนอทั้งหมด 16 บทความ อาทิ แนวคิดการสงเสริม

และพัฒนากระบวนการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางเกษตรกรรุนใหม คอลัมนติดตามความเคลื่อนไหว

ในแผนพัฒนาการสหกรณมีบทความนําเสนอทั้งหมด 6 บทความ อาทิ กรอบการขับเคลื่อนสูระบบ

การเงินบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน และคอลัมนนานาสาระมีบทความนําเสนอทั้งหมด 10 

บทความ อาทิ เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง และเทอราปบานนา สปาบานทุง 
 

ปจจุบันวารสารฅนสหกรณมีสมาชิกเขามาเปนเครือขายสังคมขอมูลขาวสารจํานวน 288 

ราย และเผยแพรในสถาบันการศึกษา และหองสมุดประชาชน จํานวน 4 แหง  
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 คูมือการเรียนรู 
 

(1) คูมือการจัดการเรียนรูหลักสูตร“ชาวนามืออาชีพ..จากแปลงนาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน..”  

 

 

 

 

 

 

 

(2) คูมือการจัดการรานคาปลีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) คูมือการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ Farmer Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลักสูตรเรียนรู “มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” จัดทําข้ึน
ภายใตโครงการวิจัย “โครงการลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ” ท่ี
สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) มอบหมายใหทีมวิจัย
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และมูลนิธิรามจิตติ
ดําเนินการ 
 จุดมุงหมายสําคัญเพ่ือสรางแนวคิดการเรียนรูในการเพ่ิมสมรรถนะท้ังในดานทัศนคติท่ีมี
ตออาชีพการทํานา การปรับวิธีคิดในทิศทางของการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือธํารงรักษาผืนนาและการ
สืบทอดทายาทอยางเหมาะสมและเกิดผลดีตอสุขภาวะและสภาพแวดลอม นอกจากน้ัน ยังให
ความสําคัญกับการเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐาน
หลักการท่ีถูกตอง เพ่ือการเปนชาวนาอยางมืออาชีพ สามารถยืนหยัดบนการตัดสินใจในการผลิต
และการตลาดไดอยางเหมาะสม เปนอิสระบนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกันอยางมีความสุข 

 
 

เปนคูมือท่ีจัดทําข้ึนโดยการประยุกตเอาหลักการบริหารจัดการรานตนแบบกับ

ประสบการณการเรียนรูในชวงเวลาการบมเพาะธุรกิจรานตนแบบ เปนเวลา 2 ป เพ่ือนําไป

เผยแพรแกผูประกอบการสถาบันเกษตรกร หนวยงานหรือผูสนใจท่ีจะดําเนินการรานคา

ชุมชน โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับการเลือกทําเลท่ีตั้ง การสรางบรรยากาศภายในราน เทคนิคการ

สั่งซื้อสินคา การขายและใหบริการ ณ จุดแคชเชียร การจัดการสต็อกสินคา การจัดทําเอกสาร

และรายงานการเงิน และภารกิจประจําวันของราน 

 

 

 

 

 

 

 คูมือการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารของภาคีเครือขาย

ผูประกอบการ Farmer Shop เพ่ือใชเปนกลไกในการสุมตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน ตามท่ี

กําหนดไวในฉลากสินคา มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารใน

เครือขายของราน Farmer Shop ในการประเมินคุณสมบัติเบ้ืองตนของสถานท่ีผลิตอาหาร และ

คุณภาพผลิตภัณฑ เชน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารในเครือขายของราน Farmer Shop 
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 Pocket Book 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พ็อคเก็ตบุค “คูมือการเรียนรูสูการเปนชาวนามืออาชีพ” มีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด 
หลักการ ความรู และทักษะ ท่ีจะนําไปสูการยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ ท้ังการปลุกจิตสํานึก และ
ปรับทัศนคติท่ีดีตออาชีพชาวนา การปรับวิธีคิด ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง และการเพ่ิมพูนความรู
และทักษะในแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการสรางสรรคชาวนามืออาชีพตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค คือ “รักษคุณธรรม คิดสรางสรรคและแบงปน มีศรัทธาในอาชีพ ใฝหา
ความรูอยูตลอดเวลา” ท่ีมีการออกแบบหลักสูตรเปนไปตามแนวทางของ Backward Design ท่ี
นําเอาสภาพปญหาของชาวนาข้ึนมาเปนประเดน็สําหรับการกําหนดเปาหมายการเรียนรู กรอบการ
ประเมินผลการเรียนรู จากน้ันจึงนําไปกําหนดสาระการเรียนรู และดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
ภายใตความรวมมือของชุมชนการเรียนรู ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ แกนนําเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแกชาวนา จากน้ันจึงนํา
หลักสูตรไปทดลองใชโดยครูพ่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ี 4 แหง ไดแก จังหวัดเชียงราย สิงหบุรี มหาสารคาม 
และชุมพร แลวจึงนําผลการประเมินมาปรับปรุงเปนคูมือเรียนรูโดยทีมวิจัย 

 
 
 
 
 

พ็อคเก็ตบุค  “หัวไรปลายนา...วิชาชีวิต สูหลักวิชาชีพท่ียั่งยืน” จัดทําข้ึนโดยการ
อธิบายขยายความจากคูมอืการจดัการเรียนรูหลักสูตร  “ชาวนามืออาชีพ” “มิติใหมแหงการเรียนรู
จากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” ท่ีจัดทําข้ึนภายใตโครงการวิจัย “โครงการลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ”ท่ีสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน(สสค.)มอบหมายให ทีมวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ   คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และมูลนิธิรามจิตติดําเนินการ  โดยเปนการเขียนข้ึนเพ่ือใหผูอานได
เขาใจถึงการเรียนรูท่ีจําเปนตามหนวยการเรียนรูของหลักสูตรท่ีไดออกแบบไว   

  โดยจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือสรางแนวคิดการเรียนรูในการเพ่ิมสมรรถนะท้ังในดาน
ทัศนคติท่ีมีตออาชีพการทํานา  การปรับวิธีคิดและพฤติกรรมในทิศทางของการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมท่ียั่งยืนเพ่ือธํารงรักษาผืนนาและการสืบทอดทายาทอยางเหมาะสมและเกิดผล
เสียตอสุขภาวะและสภาพแวดลอม 

 

 

 

 

 
พ็อคเก็ตบุค “ตําราพิชัยยุทธฉบับคนทํานา...มรดกล้ําคาแกลูกหลานไทย..” เปนการ

เรียงรอยถอยความเพ่ือกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ“กลุมชาวนา”โดยเรียบเรียงจาก

เน้ือหาหลักสูตรการเรียนรู ชาวนามืออาชีพ : จากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  เพ่ือใหกลุม

เกษตรกรและกลุมผูทํานาในพ้ืนท่ีท่ีตองการเรียนรูตามหลักสูตรเปาหมายท้ัง 15 หนวยการ

เรียนรู เกิดความรู ความเขาใจในเน้ือหาหลักสูตร ดวยชุดภาษาท่ีเขาใจงาย..แบบพ้ืนบาน ไม

เปนวิชาการมากนัก และทําใหเกิดความรู ความเขาใจตอหลักการ แนวคิด วิธีการเรียนรู

รวมกัน ตลอดจนการลงมือปฏิบัติการจริงเพ่ือใหสัมผัสผลไดจริงจากสิ่งท่ีไดเรียนรู 

 
 
 
 
 
 

1. พ็อคเก็ตบุคคูมือการเรียนรูสู
การเปนชาวนามอือาชีพ 

2. พ็อคเก็ตบุคหัวไรปลายนา...จาก
วิชาชวีิตสูหลักวชิาชีพที่ยั่งยืน 

3. พ็อคเก็ตบุคตําราพิชัยยทุธ...ฉบบัคนทาํนา 
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4. พ็อคเก็ตบุคการถายโอนความรูจากงานวิจัย ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. พ็อคเก็ตบุคการสรางสรรคนวัตกรรม นําการเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พ็อคเก็ตบุค “การถายโอนความรูจากงานวิจัย ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม” ประกอบดวยสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

ผลงานวิจัย ไดแก ชุดความรูและนวัตกรรม กรอบการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบแบรนด

เชิงคุณคา ตัวแบบธุรกิจฐานสังคมท่ีเกิดจาก “ความรวมมือ” เพ่ือนําไปสูการแกปญหาเศรษฐกิจ 

และสังคมท่ีเปนทางเลือกของประชาชน การลดรายจายและเพ่ิมรายไดจากการสรางอํานาจการ

ตอรอง การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงตลาดและเขาถึงปจจัยการผลิต อีกท้ังไดตระหนักรูอยางชัดแจง

ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน ทําใหชุมชนท่ีเปนภาคีการวิจัย ของพวก

เราไดเรียนรูและการนําชุดความรูตางๆ ไปใชประโยชนเพ่ือการประกอบอาชีพและการมีชีวิต

ท่ีดีตามอัตภาพ 

 
 
 
 
 

พ็อคเก็ตบุค “การสรางสรรคนวัตกรรม นําการเปลี่ยนแปลง” เปนการนําเสนอ

ผลงานตัวแบบนวัตกรรมท้ัง 4 ประกอบดวย ตัวแบบนวัตกรรมขาวคุณธรรม ตัวแบบ

นวัตกรรมเครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ ตัวแบบนวัตกรรมกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 

และตัวแบบธุรกิจ Farmer Shopเพ่ือการเผยแพรแกสาธารณะ โดยคาดหวังจะเปดโอกาสให

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ และผูสนใจเพ่ือการ

นําไปประยุกตใช เพ่ือกอใหเกิดการยกระดับตอไป 
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 คลังขอมูลทางเว็บไซตสถาบันฯ (www.cai.ku.ac.th) 
 

 

สถาบันฯจัดทําเว็บไซต เ พ่ือเปนชอง

ทางการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเขาถึงเครือขาย ซ่ึงมี

รายการนําเสนอท่ีนาสนใจ ไดแก โครงการ Farmer 

Shop, คลังความรูเก่ียวกับผลงานวิจัย, บทความ

วิชาการ, Slide Share สําหรับนวัตกรรมการยกระดับ

ขีดความสามารถของสหกรณ, E-magazine, 

Facebook เครือขายนักวิจัย, Facebook เครือขาย

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย , Facebook 

โครงการราน Farmer Shop, Facebook 

วารสารฅนสหกรณ, ศูนยเรียนรูมีชีวิต, วารสารฅนส

หกรณในรูปแบบ E-magazine ระบบฐานขอมูล

การตลาดขาวหอมมะลิ ไดกอใหเกิดเปนเครือขาย

ออนไลนเพ่ิมข้ึนอยูในระดับท่ีนาพอใจ โดยปจจุบันมีการเชื่อมตอเครือขายออนไลน 300 เครือขายเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขาถึง

กลุมเปาหมายและผูสนใจมากข้ึน 

 ในสวนของการเผยแพรเนื้อหาในเว็บไซตมีจํานวนเมนูหลักท้ังหมด 23 เมนูและเมนูยอยจํานวน 87 เมนู มี

จํานวนบทความท่ีเผยแพรในเว็บไซต จํานวน 130 บทความ ชุดความรูนวัตกรรม จํานวน 9 ชุด วีดีทัศน จํานวน 14 ชุด 

รายงานวิจัย จํานวน 132 เลม E-magazine จํานวน 15 เลม ขาวและกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน จํานวน 96 ขาว พอค

เก็ตบูคออนไลน  จํานวน 18 เลม Facebook เครือขายนักวิจัย มีจํานวนสมาชิก 199 คน Facebook ราน Farmer Shop มี

จํานวนสมาชิก 3,657 คน Facebook ผูตรวจสอบกิจการ มีจํานวนสมาชิก 1,463 คน 
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 สื่อ สิ่งพิมพเผยแพรอ่ืน ๆ 
 

ในรอบป พ.ศ. 2556 สถาบันฯไดมีการดําเนินการจัดทําเอกสารและสิ่งพิมพเผยแพรเปนคลังความรูในรูปแบบ

ตาง ๆ ไดแก วารสาร รายงานวิจัย บทความวิจัย สิ่งพิมพ พ็อคเก็ตบุค สื่อประชาสัมพันธื วีดีทัศน และการเผยแพรผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีรายการนาสนใจ ดังนี้ 

 
  

1. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 5 ฉบับที่ 16 

(มถิุนายน – สงิหาคม 2555) 

2. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 5 ฉบับที่ 17  

(กันยายน – พฤศจกิายน 2555) 

  

  
3. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 5 ฉบับที่ 18 

(ธันวาคม 2555-กุมภาพันธ 2556) 

4. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 6 ฉบับที่ 19 

(มนีาคม-พฤษภาคม 2556) 

  

  
5. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 4 ฉบับที่ 20 

(มถิุนายน-สงิหาคม 2556) 

6. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 5 ฉบับที่ 21 

(กันยายน-พฤศจกิายน 2556) 
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7.รายงานวจิัยชุดโครงการ 

“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 6 

8.รายงานวจิัยโครงการการจัดการภมูปิญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพการทองเที่ยวผานแนวคดิเครือขายคุณคาสหกรณ  

: กรณีศกึษาเครือขายการทองเที่ยวชุมชน จังหวดัพังงา 

  

 
 

9.รายงานวจิัยโครงการวจิัยการสรางโซอุปทานระหวางประเทศสําหรับ

สนิคาสถาบันเกษตรกรไทย : ศกึษาเฉพาะกรณีผลติภัณฑสมนุไพร  

10.รายงานวจิัยฉบับสมบูรณโครงการวจิัยการสรางสรรค 

นวัตกรรมของขบวนการสหกรณไทยในชวงเวลาของแผนพัฒนาการ

สหกรณแหงชาต ิ

  

  
11.รายงานวจิัยโครงการวจิัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลสิหกรณไทย 

ระยะที่ 3 

12.รายงานวจิัยโครงการวจิัยกลุมธุรกจิเชงิคุณคาสามพราน  

ปที่ 3 
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13.รายงานวจิัยโครงการวจิัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 3 
14.รายงานวจิัยโครงการวจิัยยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ

โดยกลไกผูตรวจสอบกจิการ 

  

  
15.รายงานวจิัยโครงการแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันภายใตโซ

อุปทานของธุรกจิสหกรณการเกษตรไทย 

16.รายงานวจิัยโครงการ “เครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 

ปที่ 5” 

  
17.รายงานประจําป 2554 18.รายงานประจําป 2555 
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19. คูมอืการจัดการโซอุปทานในธุรกจิสหกรณ 

 

20. คูมอื การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ 

ของสหกรณการเกษตรสูการปฏบิัต ิ

  
21. คูมอื การจัดทําแผนกลยุทธ 

เพื่อสรางความเขมแข็งของสหกรณ 

22. คูมอื การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ 

  

  
23. คูมอื การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ในสหกรณการเกษตร 

24. คูมอื การวจิัยเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม 
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25.คูมอืผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพย สอ.มก 

26. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมผูตรวจสอบกจิการ

สหกรณ หลักสูตร “การตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพยอยาง

ผูชํานาญการ” 

  
27. พ็อคเก็ตบุค ตําราพชิัยยุทธ ฉบบัคนทํานา 28. พ็อคเก็ตบุค หัวไรปลายนา จากวชิาชวีติ สูหลกัวชิาชพีที่ย่ังยืน 

 

 
29.พ็อคเก็ตบุคการถายโอนชุดความรูงานวจิัย 

สถาบันวชิาการดานสหกรณ 
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30.สื่อเรียนรูหลักสูตร ชาวนามอือาชพี 31. หนงัสอืการตูน โรงเรียนชาวนามอือาชพี 2 

  

 
 

32. หนังสอืการตูน โรงเรียนชาวนามอือาชพี 1 33.เว็บไซตสถาบันวชิาการดานสหกรณ 

 

 
34. ทําเนยีบ โครงการอบรมผูตรวจสอบกจิการฯ หลกัสูตร 

“การตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” รุนท ี12 

35. ทําเนยีบ โครงการอบรมผูตรวจสอบกจิการฯ หลักสูตร “การ

ตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” รุนที่ 13 

  

  

36. ทําเนยีบ โครงการอบรมผูตรวจสอบกจิการฯ หลักสูตร “การ

ตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” รุนที่ 12 

37. ทําเนยีบ โครงการอบรมผูตรวจสอบกจิการฯ หลกัสูตร “การ

ตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” รุนที่ 13 
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38.แผนประชาสัมพันธโครงการอบรมผูตรวจสอบกจิการสหกรณออม

ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 12  

39.แผนประชาสัมพันธโครงการอบรมผูตรวจสอบกจิการสหกรณออม

ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 13 

  

  

40.โบชัวร ประชาสัมพันธหลักสูตรชาวนามอือาชพี 41. โบชัวร โรงเรียนลูกชาวนา 

  

  
42.โบชัวรประกาศเกยีรตคิุณนกัสหกรณและสหกรณที่มคีุณคา  

แหงป 2556 

43.โบชัวร โครงการซื้อขาวจากชาวนา 
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44.โบชัวรสถาบันวชิาการดานสหกรณ ปที ่9 45.โบชัวรศูนยเรียนรูมชีวีติ 

  

 
 

46. วดีทีัศนประกาศเกยีรตคิุณ 

นักสหกรณและสหกรณที่มคีุณคา แหงป 2556 

47.วดีทีัศน โรงเรียนลูกชาวนา ฉบับ รามจติติ 

  
48. วดีทีัศน โรงเรียนลูกชาวนา ฉบบั สว.สก. 49.LED ประชาสัมพันธโครงการโครงการซื้อขาวจากชาวนา 

  

  
50. LED ประชาสัมพันธประกาศเกยีรตคิุณ 

นักสหกรณและสหกรณที่มคีุณคา แหงป 2556 

51. LED ประชาสัมพันธโครงการของขวัญปใหม 2555 
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52. LED ประชาสัมพันธโครงการโครงการซื้อขาวจากชาวนา 53. LED ประชาสัมพันธโครงการซื้อขาวจากชาวนา 

  

  
54. LED ประชาสัมพันธโครงการเวทเีสวนาเร่ืองแนวทางการยกระดับ

สมรรถนะชาวนาสูการเปนมอือาชพี 

55. LED ประชาสัมพันธโครงการโครงการซื้อขาวจากชาวนา 
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ตารางกิจกรรมสถาบันฯในรอบป พ.ศ. 2556 

ในรอบป พ.ศ. 2556 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีการดําเนินการกิจกรรมท้ังสิ้น 186 กิจกรรมมีผูเขารวม

จํานวน 7,642 คน 

 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน

ผูเขารวม 
สถานท่ี 

1 
2 ตุลาคม 

2555 

การประชุมนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครงการวิจัย

การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม ( คข.

ผลไมระยะท่ี 3, คข.ธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปท่ี 3, คข.ขาวหอม

มะลิ 3 และ Farmer shop ) 

42  
หอง 606 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

2 
4 ตุลาคม 

2555 

การประชุมผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ : พัฒนา

หลักสูตรการอบรมหลักสูตรผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง 

ชสอ. 

5 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

3 
9 ตุลาคม 

2555 
การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งท่ี 7/2555  10 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

4 
10 ตุลาคม 

2555 

การประชุมหลักสูตรการอบรมหลักสูตรผูบริหารสหกรณออม

ทรัพยระดับสูง รวมกับคณะกรรมการ ชสอ. 
  

สํานักงานชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย 

5 
11 ตุลาคม 

2555 

การประชุมโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการ

ทําการเกษตรเชิงธุรกิจ:มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน” ครั้งท่ี 32/2555 

7 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

6 
12 ตุลาคม 

2555 

การประชุมหารือแนวทางความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการ

ดานสหกรณและรานสหกรณจังหวัดตราด จํากัด 
12 หองประชุมรานสหกรณจังหวัด

ตราด จํากัด  

7 
15 ตุลาคม 

2555 

โครงการซื้อขาวจากชาวนาจัดบูทประชาสัมพันธและจําหนายขาว

หอมมะลิเกิดบุญ และขาวคุณธรรม 
100  โรงอาหารกลาง 2 มก. 

8 
15 ตุลาคม 

2555 

การประชุมหารือโครงการอบรมผูบริหารสหกรณออมทรัพยข้ันสูง 

รวมกับเจาหนาท่ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
3 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน

ผูเขารวม 
สถานท่ี 

9 

15  

ตุลาคม 

2555 

การประชุมหารือแนวทางความรวมมือทางวิชาการและงานวิจัยใน

การจัดการโซอุปทานขาวอยางเปนระบบระหวางสถาบันวิชาการ

ดานสหกรณ และบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด  

4 

หองประชุม ช้ัน 2 บริษัท บาง

ซื่อโรงสไีฟเจียเมง จํากัด

เทศบาลนครนนทบุร ี

10 

16  

ตุลาคม 

2555 

การสอบคัดเลือกเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในตําแหนงเว็ปมาสเตอร  5 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

11 

18  

ตุลาคม 

2555 

การประชุมเจาหนาท่ีราน Farmer shop : แนวทางการบริหาร

จัดการราน 
5 

หอง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

12 

19  

ตุลาคม 

2555 

การประชุมหารือรางหลักสูตรผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง

รวมกับผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
5 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

13 

22  

ตุลาคม 

2555 

การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนราน Farmer shop รวมกับ

เจาหนาท่ี 
8 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

14 

23  

ตุลาคม 

2555 

การประชุมโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

ปท่ี 3 ครั้งท่ี 3/55 
16 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

15 

25  

ตุลาคม 

2555 

โครงการซื้อขาวจากชาวนาจัดบูทประชาสัมพันธโครงการฯ ใน

ตลาดนัดกรมปาไม 
5 ตลาดนัดกรมปาไม 

16 

26  

ตุลาคม 

2555 

การประชุมเจาหนาท่ีเพ่ือสรุปโครงการซื้อขาวจากชาวนา ในการ

จัดบูทประชาสัมพันธตลาดนัดกรมปาไม 
5 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

17 

26  

ตุลาคม 

2555 

การประชุมหารือแนวทางการจําหนายขาวในโครงการซื้อขาวจาก

ชาวนารวมกับสมาชิกโครงการซื้อขาวฯ 
3 

หอง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

18 

29  

ตุลาคม 

2555 

การประชุมหารือรางหลักสูตรผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง

รวมกับผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
5 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน

ผูเขารวม 
สถานท่ี 

19 

29  

ตุลาคม 

2555 

การสอบคัดเลือกเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน 3 ตําแหนง จํานวน 4 

อัตรา คือตําแหนงเจาหนาท่ีวิจัย วุฒิปริญญาตรี 2 ตําแหนง ( มี

ผูสมัคร 4 ราย ) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 1 ตําแหนง (มี

ผูสมัคร 1 ราย )  และเจาหนาท่ีวิจัย 

5 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

20 

1

พฤศจิกายน 

2555 

การประชุมหารือแนวทางความรวมมือการดําเนินโครงการพัฒนา

ระบบธุรกิจเช่ือมโยงโซอุปทานขาวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ 
2 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

21 

2 

พฤศจิกายน 

2555 

การประชุมหารือการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพกลุมทองเท่ียว

ชุมชน 

3 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

22 

3-4 

พฤศจิกายน 

2555 

นักวิจัยโครงการวิจัยลูกชาวนาเ พ่ือเ พ่ิมสมรรถนะการทํา

การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ปฐมนิเทศเกษตรกรและติดตามงานในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงราย 

55 
ณ หองประชุมสํานักงานปฏิรูป

ท่ีดิน จ.เชียงราย 

23 

1

พฤศจิกายน 

2555 
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ระยะท่ี 3 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความเขาใจ GAP แกสมาชิก 

131 
หอประชุมใหญโรงเรยีนจันทรุ

เบกษาอนุสรณ จ.รอยเอ็ด  

24 

9 

พฤศจิกายน 

2555 
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer shop 

ครั้งท่ี 26/2555 

7 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

25 

10 

พฤศจิกายน 

2555 

นักวิจัยโครงการวิจัยลูกชาวนาเ พ่ือเ พ่ิมสมรรถนะการทํา

การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ปฐมนิเทศเกษตรกรและติดตามงานในพ้ืนท่ีจังหวัด

สิงหบุรี 

34 ท่ีทําการผูใหญบาน จ.สิงหบุร ี

26 

12

พฤศจิกายน 

2555 

การประชุมหารือแนวทางการจัดหลักสูตรผูบริหารสหกรณออม

ทรัพยระดับสูง รวมกับผูบริหาร ชสอ. 
9 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

27 

15 

พฤศจิกายน 

2555 

การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งบูท Farmer shop ณ 

โรงพยาบาลนครธน 
7 

 หองประชุมแผนกโภชนาการ 

โรงพยาบาลนครธน  

28 

15 

พฤศจิกายน 

2555 

การประชุมโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปท่ี 3 ครั้ง

ท่ี 3/2555 
5 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน

ผูเขารวม 
สถานท่ี 

29 

18 

พฤศจิกายน 

2555 

นักวิจัยโครงการวิจัยลูกชาวนาเ พ่ือเ พ่ิมสมรรถนะการทํา

การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ปฐมนิเทศเกษตรกรและติดตามงานในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชุมพร 

65 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยา

เขตชุมพร 

30 

21 

พฤศจิกายน 

2555 

การประชุมนักวิจัยโครงการวิจัยลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการ

ทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือหารือติดตามการดําเนินงานวิจัยและจัดทําเลม

รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 

6 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

31 

22 

พฤศจิกายน 

2555 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณพรอมศิษยเกา IDAKA ให

การตอนรับ Mr.Abe Yukio Manager training department 

IDAKA จากประเทศญี่ปุน 

11 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

32 

23 

พฤศจิกายน 

2555 

ผูอํานวยการสถาบันฯ และเจาหนาท่ีรวมงาน  International 

Seminar 2012 : Cooperative business Interco operation 

forward to ASIAN Economic committee (AEC) 

200 
โรงแรม มิราเคลิ  

แกรนด คอนเวนช่ัน 

33 

24 

พฤศจิกายน 

2555 

นักวิจัยโครงการวิจัยลูกชาวนาเ พ่ือเ พ่ิมสมรรถนะการทํา

การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ปฐมนิเทศเกษตรกรและติดตามงานในพ้ืนท่ีจังหวัด

มหาสารคาม 

48 
หมูบานหินลาด ต.แวงนาง อ.

เมือง จ.มหาสารคาม 

34 

26 

พฤศจิกายน 

2555 

ประชุมรวมกับคุณวีระชัย นาควิบูลยวงศ เลขาธิการสํานักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ เพ่ือหารือแนวทาง

สรางเครือขายความรวมมือขยายผลการดําเนินงานสูเกษตรกรใน

เขตพ้ืนท่ี ส.ป.ก. 

8 

สํานักงานการปฏริูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม ถนนราชดําเนิน

นอก แขวงบานพานถม เขตพระ

นคร กรุงเทพฯ   

35 

27 

พฤศจิกายน 

2555 

การประชุมนําเสนอรายงานเบ้ืองตนโครงการวิจัยการสรางสรรค

นวัตกรรมของขบวนการสหกรณไทยในชวงเวลาของแผนพัฒนา

การสหกรณแหงชาติ 

4 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน

ผูเขารวม 
สถานท่ี 

36 

30 

พฤศจิกายน 

2555 

การประชุมคัดเลือกสินคา Farmer shop ครั้งท่ี 8 22 
หอง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก.  

37 

30 

พฤศจิกายน 

2555 

การบรรยายพิเศษ “การเตรียมตัวตั้งรับของผูประกอบการ SMEs 

และ OTOP ในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียน” โดย 

ดร.ธนภัท แสงอรุณ  

35 
หอง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

38 

31 

พฤศจิกายน 

2555 

เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย รวมกับราน Farmer shop 

นําขาวหอมมะลิเกิดบุญ มาจําหนายในตลาดนัด “ธงเขียว มก. 
50 บริเวณหนาโรงอาหารกลาง มก. 

39 

3  

ธันวาคม 

2555 

ประชุมโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพรวมกับทีมท่ีปรึกษา 8 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

40 

3  

ธันวาคม 

2555 

การประชุมแผนประชาสัมพันธโครงการของขวัญปใหม 2556 4 
หอง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

41 

3  

ธันวาคม 

2555 

การประชุมแนวทางการจายเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกราน Farmer 

shop  
2 

หอง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

42 

4  

ธันวาคม 

2555 

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งท่ี 8/2555 10 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

43 

6  

ธันวาคม 

2555 

คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท 

หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกนดู

งานสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

12 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

44 

7  

ธันวาคม 

2555 

การประชุมจัดทําคูมือการปฏิบัติงานราน Farmer shop 3 
หอง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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45 

7  

ธันวาคม 

2555 

การประชุมแนวทางความรวมมือเชิงวิชาการในการขับเคลื่อนการ

จัดการเรียนรูแกเกษตรกรและเยาวชน : คุณทรงพล เจตนาวณิชย 

ผูอํานวยการสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.) 

2 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

46 

12  

ธันวาคม 

2555 

ผูอํานวยการฯ รวมงานเปดบริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูด ในเครือโรงสีไฟ

เจียเมง จํากัด โดยองคมนตรี เปนประธานในพิธีเปด 
100 

ณ บริษัท บีเอสซเีอ็ม ฟูด จํากัด 

ถนนรมิทางรถไฟ บางซื่อ เขต

บางซื่อ กทม 

47 

14  

ธันวาคม 

2555 

การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งราน Farmer shop ท่ีเพชรบุรี 5 
บริษัทพันสุข 2008 จํากัด จ.

เพชรบุร ี 

48 

17-28 

ธันวาคม 

2555 

สถาบันวิชาการดานสหกรณจัดซุมโครงการของขวัญปใหมบริการ

ประชาคม มก. 
250 

ราน Farmer shop คณะ

เศรษฐศาสตร มก.  

49 

18  

ธันวาคม 

2555 
เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทยเขาพบผูอํานวยการสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ เพ่ือขอคําแนะนําเรื่องการเจรจาธุรกิจเพ่ือการ

สงออกขาวเกิดบุญไปประเทศจีน 

12 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

50 

19  

ธันวาคม 

2555 

การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งท่ี 1/2555 14 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

51 

20  

ธันวาคม 

2555 

การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 2 โครงการวิจัย

ลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม

แหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  

17 
สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการ

เรียนรูและคณุภาพเยาวชน  

52 

21  

ธันวาคม 

2555 

การอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพแกเกษตรกรกลุมเกษตรกร จ.

ชัยนาท ครั้งท่ี 1 
18 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

53 

24  

ธันวาคม 

2555 

การประชุมโครงการวิจัยลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทํา

การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

7 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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54 

25  

ธันวาคม 

2555 การประชุมผูทรงคุณวุฒิดานงานวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

4 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

55 

26  

ธันวาคม 

2555 

สถาบันวิชาการดานสหกรณจัดการประชุมสนทนากลุมเปาหมาย

ขับเคลื่อน SHOs Systemในหัวขอ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศในระบบสหกรณออมทรัพย เพ่ือรับฟงความคิดเห็น

สําหรับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการเงิน

และกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System 

33 
หองนนทร ี2 ช้ัน 4 อาคารเคยู

โฮม   

56 

26-27 

ธันวาคม 

2555 

ผูอํานวยการสถาบันฯ รวมประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

สนับสนุนการวิจัยของ สกว. 
50 

ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด 

จังหวัดนครปฐม 

57 

2  

มกราคม  

2556 

สังสรรคเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมสถาบันวิชาการดานสหกรณ 15 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก./รานอาหารกุงเตน 

58 

2  

มกราคม 

2556 
การประชุมหารือแนวทางความรวมมือการดาํเนินโครงการพัฒนา

ระบบธุรกิจเช่ือมโยงโซอุปทานขาวหอมมะลจิังหวัดศรสีะเกษ  

2 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

59 

3  

มกราคม 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ พรอมดวยเจาหนาท่ี

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดกิจกรรมทําบุญถวายภตัตาหาร

พระสงฆเน่ืองในโอกาสข้ึนปใหม 2557 

50 
อาคารปฏิบัติการคณะ

เศรษฐศาสตร มก. 

60 

4  

มกราคม 

2556 

การประชุมหารือลูทางการพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศไทย-

อินโดนีเซียผานเครือขายสหกรณรวมกับคุณชุมเจตน กาญจนเกสร 

อัครราชทูตท่ีปรึกษา ฝายการเกษตรประเทศอินโดนีเชีย และ ผศ.

ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธ์ิ หัวหนาภาควิชาสหกรณ คณะ

เศรษฐศาสตร มก.  

3 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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61 

5  

มกราคม 

2556 

การประชุมหารือถึงแนวทางความรวมมืองานวิจัยดานการ

ท อ ง เ ท่ี ย ว ร ะ ห ว า ง ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ 

มหา วิ ทย า ลั ย เ ก ษตร ศาสต ร แ ล ะ วิทย าลั ย ชุ มชน ภู เ ก็ ต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

62 

8  

มกราคม 

2556 

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งท่ี 1/2556 10 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

63 

8  

มกราคม 

2556 

ประชุมโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ : มิติใหมแหงการ

เรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนรวมกับนักวิจัยโครงการฯ  
3 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

64 

11  

มกราคม 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณประชุมรวมกับคุณนิคม 

เพชรผา นักวิจัยเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม เพ่ือรายงาน

สถานการณการดําเนินงานของเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม  

2 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

65 

11  

มกราคม 

2556 

นักขาวสถานีโทรทัศน Thai PBS สัมภาษณผูอํานวยการสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ ในภารกิจการขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบัน

ฯเก่ียวกับการแนวทางท่ีแตกตางในการแกปญหาการประกอบ

อาชีพของชาวนาไทย 

2 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

66 

11  

มกราคม 

2556 

การประชุมโครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ

สหกรณโดยใชกลไกผูตรวจสอบกิจการ  
5 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

67 

15 

 มกราคม 

2556 

การประชุมหารือแนวทางสรางเครือขายความรวมมือของ3

หนวยงาน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.),

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสถาบันวิชาการ

ดานสหกรณ 

7 
หองประชุมสวนอาหารโพลาโพ

ลา สาขาเกษตร  

68 

15  

มกราคม 

2556 

โครงการซื้อขาวจากชาวนาจัดบูท ประชาสัมพันธจําหนายขาวเกิด

บุญ และขาวคุณธรรม 
50 โรงอาหารกลาง 2 
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69 

16  

มกราคม 

2556 

ประชุมหารือแนวทางความรวมมอืการสนับสนุนโครงการรานคา 

Farmer Shop ระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณและ บริษัท 

ปตท.จํากัด (มหาชน) 

8 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

70 

16  

มกราคม 

2556 

ประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer shop 

ครั้งท่ี 28/2556 
10 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

71 

18  

มกราคม 

2556 

จัดการประชุมสนทนากลุมเปาหมาย ในหัวขอ กลไกการฝกอบรม

ท่ีพึงประสงคในสหกรณออมทรัพย เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสําหรับ

แนวทางปฏิบัติการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการเงินและ

กลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System 

33 
หองนนทรี 2 ช้ัน 4 อาคารเคยู

โฮม  มก.  

72 

25  

มกราคม 

2556 

พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะ

เศรษฐศาสตร และบริษัท  บางซื่อโรงสไีฟเจียเมง จํากัด 

18 
หองประชุม 9 ช้ัน 2 อาคารสาน

นิเทศ 50 ป มก. 

73 

25  

มกราคม 

2556 

การอบรมหลักสตูรชาวนามืออาชีพ เกษตรกรกลุมสมาชิกกองทุน

ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรบานคลองใหญ อ.หันคา จ.ชัยนาท ครั้ง

ท่ี 2  

20 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

74 

29 

มกราคม-9 

กุมภาพันธ 

2556 

จําหนายขาวเกิดบุญและขาวคุณธรรมในงานเกษตรแหงชาติ 150 
มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร บางเขน 

75 

30  

มกราคม 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณในฐานะผูประสานงาน

กลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคา

ท่ีเปนธรรม  ไดเขารวมประชุมผูประชุมผูประสานงานฝายชุมชุน

และสังคม ซึ่งจัดข้ึนโดยฝายวิจัยชุมชนและสังคม ( ฝาย 4 )

สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

30 
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร

ไซด ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

76 

2 

กุมภาพันธ 

2556 

คณะกรรมการการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย 

ประจําป 2556 ตรวจเยี่ยมตลาดสุขใจโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิง

คุณคาสามพราน 

15 
ณ โรงแรมสามพราน รเิวอรไซด 

จ.นครปฐม  

  74 



 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน

ผูเขารวม 
สถานท่ี 

77 

5 

กุมภาพันธ 

2556 

การประชุมหารือรวมกันสําหรับแนวทางการเช่ือมโยงธุรกิจ

ระหวาง โครงการราน Farmer shop และรานใบจาก  
3 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก 

78 

5 

กุมภาพันธ 

2556 

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูมีชีวิต (Living 

Learning Center) ศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ ใน

จังหวัดจันทบุรี 

6 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

79 

6 

กุมภาพันธ 

2556 

การประชุมหารือนักวิจัยชาวนามอือาชีพเพ่ือเตรียมงานการศึกษา

ดูงาน และพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ  
7 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

80 

8 

กุมภาพันธ 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันฯประชุมรวมกับรองผูอํานวยการ ส.ส.ท. เพ่ือ

หารือการขับเคลื่อนโครงการโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการ

สงเสริมบทบาทองคกรยอยใน ส.ส.ท.  

3 

ณ หองประชุมสํานักงานสถานี

องคการกระจายเสยีงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  

81 

12 

กุมภาพันธ 

2556 

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งท่ี 2/2556 9 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

82 

12 

กุมภาพันธ 

2556 

ประชุมโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 6 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

83 

14-15 

กุมภาพันธ 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณพรอมดวยเจาหนาท่ีได

เขาศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร และ

บริษัท โรงสีบริษัทเจียเมง จํากัด จ.ศรีสะเกษ 

83 

มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.กุดชุม จ.

ยโสธร และบริษัท โรงสีบริษัท

เจียเมง จํากัด จ.ศรสีะเกษ  

84 

14-15 

กุมภาพันธ 

2556 

กลุมชาวนามืออาชีพใน 5 จังหวัด (สิงหบุรี ชุมพร ชัยนาท 

มหาสารคาม และเชียงราย ) ครูพ้ืนท่ี ผูประสานงานพ้ืนท่ี นักวิจัย

หลัก  เขาศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

และบริษัท โรงสีบริษัทเจียเมง จํากัด จ.ศรีสะเกษ  

83 

มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.กุดชุม จ.

ยโสธร และบริษัท โรงสีบริษัท

เจียเมง จํากัด จ.ศรสีะเกษ  

85 

20 

กุมภาพันธ 

2556 

กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวขอการดูแลสุขภาพดวยพืช

สมุนไพรโดยคุณหมอโกศล สิงหทอง และทีมแพทยทางเลือก

ผูเช่ียวชาญดานสมุนไพร จากวัดไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

136  

หอง 5205 ช้ัน 2  อาคาร

ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร 

มก.  
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน

ผูเขารวม 
สถานท่ี 

86 

22 

กุมภาพันธ 

2556 

คณะผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (วชก.) ดูงาน

สถาบันฯและตลาดสุขใจ 
10 

 หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก./ตลาดสุขใจ 

87 

26 

กุมภาพันธ 

2556 

การประชุมโครงการเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ปท่ี 

3 ครั้งท่ี 4/56 
12 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

88 

28 

กุมภาพันธ 

2556 

พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการวาดวย “โครงการถายโอน

ความรูในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาท่ี 

ส.ป.ก.  (Smart Farmers ; Smart Officers) สูการพัฒนาอยาง

เ ป น อ ง ค ร ว ม เ พ่ื อ ก า ร กิ น ดี อ ยู ดี ”ร ะ ห ว า ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.)  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 

100 
หองประชุมกําพล อดุลวิทย 

อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. 

89 

1 

 มีนาคม 

2556 

การประชุมคณะทํางานศูนยสารสนเทศสหกรณ  5  
 หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

90 
3 มีนาคม 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณไดรับเชิญลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ประเมินโครงการวิจัยและเขียนบทปริทัศนเพ่ือตีพิมพลงวารสา

วิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  

20 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย 

จ.เพชรบุร ี 

91 

7 

 มีนาคม 

2556 

การประชุมรวมกับท่ีปรึกษาสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู

และคุณภาพเยาวชนเพ่ือหารือแนวทางการแนวทางการจัดการ

งานวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพในอนาคต 

3 
 หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

92 

10  

มีนาคม 

2556 

การสอบคัดเลือกเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 1 อัตรา 
7 

 หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

93 

11-16 

มีนาคม 

2556 

การศึกษาอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออม

ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนท่ี 12 
84 

หองพันธุมดิษยมณฑล ช้ัน 2 

อาคารเค.ย.ูโฮม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

บางเขน  

94 

13  

มีนาคม 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันฯไดรับเชิญเปนวิทยากรการจัดการความรู

หัวขอ การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ แกกรรมการและฝาย

จัดการของเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

 50 
สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

จํากัด จ.รอยเอ็ด  
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน

ผูเขารวม 
สถานท่ี 

95 

15  

มีนาคม 

2556 

การประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย

สงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. 
5 

หองประชุมช้ัน 3 อาคารศูนย

การเรยีนรูสื่อสาธารณะ (อาคาร 

D) 

96 

15  

มีนาคม 

2556 

การประชุมหารือแนวทางการทําการตลาดผลิตภณัฑขาวถวยของ 

บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส  
4 

 หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

97 

21 

มีนาคม 

2556 

ประชุมนักวิจัยโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ : มิติใหมแหง

การเรยีนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนรวมกับนักวิจัย

โครงการฯ 

7 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

98 

22  

มีนาคม 

2556 

การประชุมสนทนากลุมเปาหมายเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสําหรับ

แนวทางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไก

สนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System ครั้งท่ี 4 

25 

ณ หองประชุม 601 ช้ัน 6 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย  

99 

25  

มีนาคม 

2556 

ประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาชุดโครงการวิจัยการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม (Farmer 

shop ,การสรางโซอุปทานระหวางประเทศสําหรับสินคาเกษตร

ไทย, คข.ยางพารา ปท่ี 3,แนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน

ภายใตโซอุปทานของ สกก.ไทย,การยกระดับมาตรฐานการ

ตรวจสอบสหกรณโดยกลไกผูตรวจสอบกิจการ, การจัดการภูมิ

ปญญาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวผานแนวคิด

เครือขายคุณคาสหกรณ และการสรางสรรคนวัตกรรมของ

ขบวนการสหกรณในชวงแผนพัฒนาสหกรณ) 

35  
ณ หองประชุม 601 ช้ัน 6 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

100  

26  

มีนาคม 

2556 

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งท่ี 3/2556 10 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

101 

27  

มีนาคม 

2556 
ผูอํานวยการสถาบันฯพรอมดวยเจาหนาท่ีเขารวมประชุมผูบริหาร

พบบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2556  

60 ณ หอง 5205 ช้ัน 2  อาคาร

ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร  

102 

27  

มีนาคม 

2556 

ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําเดือน 10 
 หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน

ผูเขารวม 
สถานท่ี 

103 

28  

มีนาคม 

2556 

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพแกเกษตรกรกลุม

เกษตรกร จ.ชัยนาท ครั้งท่ี 3 
18 

 หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

104 

28  

มีนาคม 

2556 

การประชุมหารือเตรียมความพรอมการเดินทางไปศึกษาดูงานและ

ประชุมหารือสําหรับแนวทางพัฒนาความรวมมือดานงานวิจัยกับ

เครือขายสหกรณในประเทศอินโดนีเซีย 

3 
หอง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา 

105 

1  

เมษายน 

2556 

ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําเดือน 9 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

106 

1 

เมษายน 

2556 

ประชุมนักวิจัยโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ : มิติใหมแหง

การเรยีนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนรวมกับนักวิจัย

โครงการฯ 

7 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

107 

2-5 

เมษายน 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันฯพรอมดวยนักวิจัยเดินทางไปศึกษาดูงานและ

ประชุมหารือสําหรับแนวทางพัฒนาความรวมมือดานงานวิจัยกับ

เครือขายสหกรณในประเทศอินโดนีเซีย 

6 ประเทศอินโดนีเซีย 

108 

9  

เมษายน 

2556 

ประชุมนักวิจัยโครงการวิจยัลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทํา

การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรยีนรูจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

6 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

109 

10  

เมษายน 

2556 

ประชุมเครือขายขาวหอมมะลสิหกรณไทย 9 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

110 

11  

เมษายน 

2556 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําประกันคุณภาพ โดยคุณณัฐธิภา 

เค็งสม เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร 
6 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

111 

11  

เมษายน 

2556 

ประชุมผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ 3 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

112 

11  

เมษายน 

2556 

สืบทอดประเพณสีงกานตไทยรดนํ้าขอพรผูอํานวยการสถาบันฯ

และผูทรงคุณวุฒิ 

 

12  

อาคารปฏิบัติการคณะ

เศรษฐศาสตร /หอง 214 ช้ัน 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

113 

17  

เมษายน 

2556 

การประชุมโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน  6 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
จํานวน

ผูเขารวม 
สถานท่ี 

114 

19  

เมษายน 

2556 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มก.เยี่ยมชมสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ 
9 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

115 

22  

เมษายน 

2556 

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดใหการตอนรับ อ.มนตรี คงตระกูล

เทียน ท่ีปรึกษาผูอํานวยการสถาบันฯ และคณะ รศ. ดร. วรวิทย 

สิริพลวัฒน และคณุวิวัฒน ไมแกนสาร ซึ่งสนใจนําผลงานวิจัยของ

สถาบันฯไปขยายผล 

5 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

116 

23  

เมษายน 

2556 

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งท่ี 4/2556 9 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

117 

24  

เมษายน 

2556 

การประชุมนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครงการวิจัย

การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ : ( คข.สามพราน ปท่ี 3, ขค.ขาว

หอมมะลิสหกรณไทย ระยะท่ี 3 และ คข.ผลไมระยะท่ี 3 ) 

31 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

118 

25  

เมษายน 

2556 

อบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพแกเกษตรกรกลุมเกษตรกร จ.

ชัยนาท ครั้งท่ี 4 
18 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

119 

26  

เมษายน 

2556 

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer shop 

ครั้งท่ี 29/2556 
4 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

120 

26  

เมษายน 

2556 

จัดอบรมหลักสตูรชาวนามืออาชีพแกเกษตรกรกลุมเกษตรกร จ.

ชัยนาท ครั้งท่ี 4  
8 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

121 

29 

เมษายน 

2556 

ประชุมนักวิจัยโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ : มิติใหมแหง

การเรยีนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนรวมกับนักวิจัย

โครงการฯ 

7 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

122 

2 

พฤษภาคม 

2556 

การประชุมผูทรงคณุวุฒิสถาบันฯ เพ่ือขับเคลื่อน SHO System 

Platform  
3 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

123 

9-10 

พฤษภาคม 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันฯ หัวหนาภาควิชาสหกรณ และทีมวิจัย

เดินทางไปศึกษาดูงาน สปป.ลาว 
6 

สาธารณะรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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124 

13-18 

พฤษภาคม 

2556 

สถาบันวิชาการดานสหกรณจัดโครงการพัฒนาและดําเนินการให

การศึกษาอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

อยางผูชํานาญการ รุนท่ี  13 

48 
หองพันธุม ดิษยมณฑล อาคาร

เค.ยู.โฮม มก. 

125 

16-17 

พฤษภาคม 

2556 

ประชุมถอดบทเรียนครูพ้ืนท่ี จ.เชียงราย และ จ.สิงหบุรี

โครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ครั้งท่ี 1 
11 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

126 

20 

พฤษภาคม 

2556 

สถาบันวิชาการดานสหกรณรวมจดันิทรรศการโครงการราน 

Farmer shop ในงานการประชุมทางวิชาการนําเสนอผลงาน

วิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตร   

200 
ณ อาคารปฏิบัติการคณะ

เศรษฐศาสตร 

127 

22 

พฤษภาคม 

2556 

สถาบันวิชาการดานสหกรณรับการตรวจ  ประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําป 2556 
13 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

128 

23 

พฤษภาคม 

2556 

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งท่ี 5/2556 9 
หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

129 

25 

พฤษภาคม 

2556 

ประชุมปรึกษาหารือสาํหรับแนวทางความรวมมือเชิงวิชาการใน

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูแกเกษตรกร คุณทรงพล เจตนา

วณิชย ผูอํานวยการสถาบันเสรมิสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข 

(สรส.)  

2 
หอง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

130 

28 

พฤษภาคม 

2556 

การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556  สหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ จํากัด  
200 

บริเวณโถงไม ช้ัน 1 อาคาร A 

องคการกระจายเสยีงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

( สสท./Thai PBS )  

131 

29 

พฤษภาคม 

2556 

การพัฒนาระบบธุรกิจเช่ือมโยงโซอุปทานขาวหอมมะลจิังหวัดศรี

สะเกษ  จัดอบรมหลักสตูรชาวนามืออาชีพ จ.ศรีสะเกษ ครั้งท่ี 1 
33 

หองประชุมบริษัทบางซื่อโรงสี

ไฟเจียเมง จํากัด จ. ศรสีะเกษ  

132 

30-31 

พฤษภาคม 

2556 

ประชุมถอดบทเรียนครู พ้ืนท่ี จ.ชุมพร และ จ.มหาสารคาม 

โครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ครั้งท่ี 2 
10 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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133 

3  

มิถุนายน 

2556 

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนารับรองมาตรฐานคณุภาพ

สินคาราน Famer shop รวมกับผูเช่ียวชาญสถาบันคนควาและ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

2 
หอง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

134 

3  

มิถุนายน 

2556 

การประชุมหารือแนวทางการจดัทํางบการเงินราน Farmer shop 

ตามมาตรฐานการบัญชี  
2 

หอง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

135 

4  

มิถุนายน 

2556 

ประชุมรวมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ จํากัด  

8 
หองประชุม Thai PBS ช้ัน 4 

อาคาร A 

136 

5  

มิถุนายน 

2556 

สถาบันฯรวมกับบริษัท บี เอส ซี เอ็ม ฟูดส รวมจัดแสดงและ

จําหนายผลิตภัณฑจากขาวในงานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหวาน

ขาว ณ มก. บางเขน 

100 
หองสุธรรม อารีกุล ช้ัน 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. 

137 

7  

มิถุนายน 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันฯ เปนวิทยากรบรรยายหลักสูตรเรียนรูการ

ยกระดับสมรรถนะของเกษตรกรไทย แกอาจารยสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

31 
ณ หองประชุมสํานักวิจัยและ

พัฒนาอาชีวศึกษา 

138 

7-11 

มิถุนายน 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันฯ รวมเดินทางไปกับผูบรหิาร สกว. เพ่ือศึกษา

ลูทางความรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจในตางประเทศ ณ กรุงเจนีวา 

ประเทศสวิตเซอรแลนด  

3 
ณ กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอรแลนด  

139 

9  

มิถุนายน 

2556 

สถาบันฯรวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยการขับเคลื่อน SHOs 

System ในการประชุมใหญสามญัประจาํป 2556 ชสอ.  
2000 

ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 

อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดง

สินคาและการประชุมอิมแพ็ค

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

140 

19  

มิถุนายน 

2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop ครั้งท่ี 

30/2556 
6 

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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141 

20  

มิถุนายน 

2556 

ประชุมความรวมมือกับสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษานําชุด

ความรูจากงานวิจัยไปยกรางหลักสูตรสรางนักศึกษาท่ีเปน

เกษตรกรมืออาชีพ 

5 

หองประชุมสํานักวิจยัและ

พัฒนาการอาชีวศึกษา ถ.อินทรา 

กม. 5-6  

142 

21  

มิถุนายน 

2556 

เวทีถอดบทเรียนและวางกลยุทธการวิจัยในอนาคตภายใตชุด

โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปน

ธรรม  

30 
หองประชุม 601 ช้ัน 6 อาคาร

วิจัยและพัฒนา มก. 

143 

26 

มิถุนายน 

2556 

การประชุมงานวิจัยเ พ่ือพัฒนาท้ังพ้ืนท่ี ( Area Based 

Collaborative Research-ABC ) 
15 จ.อุบลราชธานี 

144 

26  

มิถุนายน 

2556 

ดร.สลีาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการ สกว.ตดิตามงานศูนย

เรียนรูขาวคุณธรรม เปดตัวขาวพันธุศีลาภรณ  
10 

ศูนยเรียนรูขาวคณุธรรม ณ 

มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.ปาติ้ว จ.

ยโสธร 

145 

29  

มิถุนายน 

2556 

บุคลากรสถาบันฯ รวมงานวันพัฒนาและปูลกตนไม มก .ประจําป 

2556  
11 

อาคารวิจัยและพัฒนา/คณะ

เศรษฐศาสตร 

146 

1  

กรกฎาคม 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันฯ ประชุมหารอืแนวทางการทําการตลาด

ผลิตภณัฑขาวของ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส จํากัด 
4 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

147 

3  

กรกฎาคม 

2556 

การอบรมหลักสตูรชาวนามอือาชีพ จ.ศรีสะเกษ ครั้งท่ี 2 50 
หองประชุมบริษัทบางซื่อโรงสี

ไฟเจียเมง จํากัด จ. ศรสีะเกษ  

148 

4  

กรกฎาคม 

2556 

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งท่ี 6/2556 9 
หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

149 

5  

กรกฎาคม 

2556 

การประชุมโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ : มิติใหมแหง

การเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” รวมกับ ดร.อมรวิชช 

นาครทรรพ 

6 
หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

150 

10 

กรกฎาคม 

2556 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณและสหกรณท่ีมี

คุณคาแหงป 2556 ครั้งท่ี 2 
8 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 
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151 

10 

กรกฎาคม 

2556 

การประชุมนักวิจัยโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ

เตรียมการจัดเวทีเสวนา 
7 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

152 

16 

กรกฎาคม 

2556 

การประชุมขับเคลื่อนแผนกลยุทธสหกรณบริการสื่อสาธารณะ 

จํากัด  
10 

หอง ประชุม 301 ช้ัน 3 อาคาร 

A ไทยพีบีเอส  

153 

18 

กรกฎาคม 

2556 

เวทีเสวนาเรื่องแนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมือ

อาชีพ 
505 

หองสุธรรมอารีกุล ช้ัน 1 อาคาร

สารนิเทศ 50 ป มก. 

154 

26 

กรกฎาคม 

2556 

ประชุมนําเสนอผลลัพธงานวิจัยการขับเคลื่อน SHOs System แก

คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชุดท่ี 41 
10 

หองประชุมชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  

155 

27 

กรกฎาคม 

2556 

รวมเปนเกียรติแสดงความยินดีในงาน รวมหน่ึงดวงใจเครดิต

ยูเนียนไทยครบรอบ 48 ป (รําลึกถึงวันกอกําเนิดของขบวนการ

เครดิตยูเนียนครบรอบ 48 ป ) 

1,000 อาคารใหม สวนอัมพร 

156 

30 

กรกฎาคม 

2556 

ประชุมรวมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ จํากัด   
11 

หองประชุมทางเช่ือม อาคาร D 

Thai PBS 

157 

1-5 

สิงหาคม 

2556  

โครงการราน Farmer shop สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะ

เศรษฐศาสตร มก.รวมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ

ดุษฎีบัณฑิต 

150 
ราน Farmer shop อาคาร

ปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร 

158 

1  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมทีมวิจัยโครงการ โรงเรยีนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

การทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสู

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

7 
หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

159 

2  

สิงหาคม 

2556 

เวทีรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกโครงการซื้อขาวจากชาวนา 10 
หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 
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160 

6  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมคระกรรมการคดัเลือกนักสหกรณและสหกรณท่ีมี

คุณคาแหงป 2556 ครั้ง 2 
8 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

161 

8  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมหารือแนวทางความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการ

ดานสหกรณและสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข 
4 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

162 

9  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมแนวทางการจัดตั้งชมรมนักวิจัยรักชุมชน 5 
อาคารปฏิบัติการคณะ

เศรษฐศาสตร 

163 

9  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมคณะกรรมการศูนยสารสนเทศสหกรณ 5 
 หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

164 

16  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมถอดบทเรียนเจาหนาท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณท่ี

เก่ียวของกับราน Farmer shop 
8 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

165 

17 

สิงหาคม 

2556 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแก

สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งท่ี 1 
13 

หองประชุม 401 ช้ัน 4 อาคาร 

A  

166 

17-18 

สิงหาคม 

2556 

ประชุมถอดบทเรียน“ชวนคิด..การเรียนรู สูชาวนามืออาชีพ กับ

การนําไปใชประโยชน    
12 

หองประชุมการเดนวิลล โรงแรม

สามพราน ริเวอรไซด จากัด  

167 

19  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมคณะกรรมการคดัเลือกนักสหกรณและสหกรณท่ีมี

คุณคาแหงป 2556 ครั้ง 3  
6 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

168 

19  

สิงหาคม 

2556 

ประชุมเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ

แกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จาํกัด ครั้งท่ี 2   
11 

หองประชุมบอรด ช้ัน 4 อาคาร 

A   

169 

21  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่อง

สหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งท่ี 3   
9 

หองประชุม 401 ช้ัน 4  อาคาร 

A 
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170 

22  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งท่ี 7/2556 9 
หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

171 

23  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมคณะกรรมการคดัเลือกนักสหกรณและสหกรณท่ีมี

คุณคาแหงป 2556 ครั้ง 4  
4 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

172 

26  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมรวมกับทีมงานสารคดี สถาบันรามจิตติ เพ่ือถายทํา

หนังสั่นหลักสูตรชาวนามืออาชีพ  
5 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

173 

27  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมศูนยเรียนรูมีชีวิตตลาดสุขใจและศูนยเรยีนรูขาว

คุณธรรม 
10 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

174 

28  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่อง

สหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งท่ี 4   
13 

หองประชุม 301 ช้ัน 3  อาคาร 

A 

175 

29  

สิงหาคม 

2556 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจากงานวิจัยสู...การเรยีนการสอน  37 

หองประชุมสํานักพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากร

อาชีวศึกษา  

176 

30 

สิงหาคม- 1 

กันยายน 

2556 

การอบรมหลักสตูรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย แก

สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 
16 

หองพันธุม ดิษมณฑล อาคารเค

ยูโฮม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

บางเขน 

177 

 4  

กันยายน 

2556 

การประชุมหารือโครงการเพาะปลกุเมลด็พันธุขาวปลูก  6 
หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

178 

 4  

กันยายน 

2556 

การอบรมหลักสตูรชาวนามือาชีพ จ.ศรีสะเกษ ครั้งท่ี 3   50 
หองประชุมบริษัทบางซื่อโรงสี

ไฟเจียเมง จํากัด จ. ศรสีะเกษ  

179 

 5  

กันยายน 

2556 

เขารวมการประชุมนําเสนอบทความวิชาการ Fair trade 

Conference in Surin Thailand ในหัวขอThe Strategic 

Framework for Enhancing Growth and Development of 

Communities and the Nation  

15 
หองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร  
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180 

 9  

กันยายน 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดรับมอบหมายเปนตัวแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพิธีลงนามและแถลงขาวโครงการ

ความรวมมือโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม   

150 

หองประชุมไชยยงค ชูชาติ ส.

ป.ก. ถนนราชดําเนินนอก เขต

พระนคร กรุงเทพฯ 

181 

 10-12 

กันยายน 

2556 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณเขารวมการประชุม 

“Towards Excellence in Co-operative training & 

Education in Asian  

25 ประเทศมาเลเซีย  

182 

16  

กันยายน 

2556 

งานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคณุ นักสหกรณและสหกรณ

ท่ีมีคุณคาแหงป 2556 
570 

หองสุธรรม อารีกุล ช้ัน 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ป 

183 

17  

กันยายน 

2556 

การประชุมโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการ

ทําเกษตรเชิงธรกิจ : มติิใหมแหงการเรยีนรูจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

6 
หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

184 

18  

กันยายน 

2556 

ประชุมเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ

แกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จาํกัด ครั้งท่ี 5   
14 

 หองประชุมบีพ ช้ัน 1  อาคาร 

A  Thai PBS  

185 

24  

กันยายน 

2556 

การประชุมนักวิจัยชาวนามืออาชีพเพ่ือนําเสนอรางรายงานฉบับ

สมบูรณ  
8 

หอง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. 

186 

25  

กันยายน 

2556 

การประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัย

“โรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ:  

มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

16 

หองประชุม ช้ัน 13 สํานักงาน

สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ

คุณภาพเยาวชน (สสค.)    
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