สารจากประธานกรรมการ
รายงานประจําป พ.ศ. 2556 ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของสถาบันสูสาธารณะ โดยการดําเนินงานในรอบป 2556 ไดนําปณิธาน “มุง
สรางคนใหสะทอนคุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณ” ไปใชในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ 4 ประการ ไดแก การสราง
กลไกการวิจัยเพื่อสรางองคความรูสนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม การสราง
กลไกการเรียนรูและคลังความรูเพื่อยกระดับการนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน การสรางเครือขายพันธมิตร
รวมกันเพื่อพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม และการพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อเปนแกนนําใน
การพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
ในนามของประธานกรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ ใครขอขอบคุณทานที่ปรึกษา กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผูมีอุปการะคุณ ที่ใหการสนับสนุนและใหความรวมมืออยางดี จนทําใหภารกิจของสถาบัน
ประสบความสําเร็จตามแผนงานที่ว างไว และหวังเปน อยางยิ่งวาทุกฝ ายจะรวมมือกัน ขับเคลื่อนภารกิจตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการของสถาบันสูความสําเร็จตามที่คาดหวังของสังคมตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
ประธานกรรมการ

สารจากผูอํานวยการ
ในป พ.ศ. 2556 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการตามแผนงานประจําปที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสถาบัน ภายใตแผนงานหลัก 4 แผนงาน ประกอบดวย แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ
แผนงานสรางเครือขายฯ และแผนงานพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู
ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนทุกประการ โดยในสวนของแผนงานวิจัย มีผลงานวิจัยที่โดดเดน อาทิ ตัว
แบบธุรกิจฐานสังคมที่พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูสูสาธารณะในรูปของศูนยเรียนรูมีชีวิต 4 แหง ประกอบดวย ศูนย
เรียนรูขาวคุณธรรม ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ ศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ และศูนยเรียนรู Farmer Shop
ในรอบปที่ผานมา มีผลงานวิจัยภายใตแผนงานวิจัยของสถาบันฯ ที่ไดรับรางวัล ไดแก กลุมธุรกิจเชิงคุณคา
สามพราน เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม และเครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ ผลงานวิจัย “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ”
ไดนําไปใชประโยชนในการสรางสมรรถนะแกเกษตรกรเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความสามารถในการแขงขัน
ปจจุบันไดตอยอดไปสูการพัฒนาหลักสูตรเปนระบบรวมกับภาคีหนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และการเชื่อมโยงภาคี
เครือขายในการนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาประเทศตามปณิธานของสถาบันฯตอไป
ใครขอขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจําสถาบัน นักวิจัย และบุคลากรสถาบันที่ใหความ
รวมมือและสนับสนุนเปนอยางดี

(รองศาสตราจารย จุฑาทิพย ภัทราวาท)
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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ประวัติความเปนมา
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดถูกกําหนดไวเปน ยุทธศาสตรที่สําคัญของแผนพัฒนาสหกรณ พ.ศ. 2546-2549 ซึ่ง
ผานความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ แห งชาติ :คพช.และคณะรั ฐมนตรี คพช.ได ขอความร วมมื อมายั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจัดตั้งและดําเนินงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ โดยมุงหวังใหเปนศูนยกลางของเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณทั้งในและตางประเทศ ที่จะทําหนาที่ใหการ
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งและความเปนปกแผนแกขบวนการสหกรณ
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 15 กันยายน 2547
และเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 เปนตนมา ในชวงเวลาป 2547-2551 สถาบันมีฐานะเปนหนวยงานอิสระ
เที ยบเท าระดับคณะ มี การบริ หารงานเปนไปภายใต
ระเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห ารสถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 และฉบับปรับปรุงป 2550
ตอมาในป 2552 สถาบันได โอนยายมาสังกั ดคณะ
เศรษฐศาสตร ต ามนโยบายมหาวิ ทยาลั ย ในฐานะ
หนวยงานพึ่งพาตนเองและเปนอิสระจากราชการ อยู
ภายใตการดูแลของคณะเศรษฐศาสตร ปจจุบันสถาบัน
มี การบริ หารงานโดยคณะกรรมการประจํ าสถาบั น
จํานวน 11 คน ซึ่งประกอบ ดวยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
เป น ประธาน มี ค ณาจารย แ ละผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป น
กรรมการ และผู อํ า นวยการเป น กรรมการและ
เลขานุ ก าร หั ว หน า หน ว ยงาน คื อ ผู อํ า นวยการ
สถาบั น ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารจั ด การเพื่ อ การบรรลุ
วิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน ภายใตระเบียบวา
ด ว ย กา ร บริ หารสถาบั นวิ ช าการด า นสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
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ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และคานิยมรวม
Ü ปณิธาน :

มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ

Ü วิสัยทัศน : เปนองคกรที่มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด

เพื่อยกระดับการนําคุณคาสหกรณ
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

Ü พันธกิจ : 1. การสรางกลไกการวิจัยเพื่อสรางองคความรูสนับสนุนการพัฒนา
ในทิศทางของระบบคุณคา และการคาที่เปนธรรม
2. การสรางกลไกการเรียนรู และคลังความรูเพื่อยกระดับการนําคุณคา
สหกรณ สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนาระบบคุณคา การคาที่เปนธรรม
4. การพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปนแกนนําในการพัฒนา
ระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
Ü วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหมีชุดความรูใหม/นวัตกรรมที่สนับสนุนการยกระดับ
พัฒนาการสหกรณในทิศทางของระบบคุณคาและการคา
ที่เปนธรรม
2. เพื่อสนับสนุนใหมีกลไกการเรียนรู และคลังความรูสนับสนุน
การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตสํานึกสหกรณและการคา
ที่เปนธรรม
3. เพื่อพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมใหเปนทางเลือก
ของชุมชนและประชาคมที่เชื่อมั่นและเห็นความสําคัญ
4. เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีเครือขายความ
รวมมือในการสรางทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถเปนนักวิจัยพี่
เลี้ยง (Coaching) และวิทยากรดานการพัฒนาระบบคุณคา
และการคาที่เปนธรรม
Ü คานิยมรวม : ทํางานอยางมีน้ําใจ ใสใจในวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม
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แผนที่กลยุทธ
ดวยเจตนารมณที่ตองการขับเคลื่อนพันธกิจภายใตความรวมมือขององคกรพันธมิตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศนที่
กําหนด สถาบันวิชาการดานสหกรณจึงไดมีการจั ดทําแผนที่กลยุทธ เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการทํางานที่
ชี้ใหเห็นมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา มุมมองดานกระบวนการภายใน มุมมองดานลูกคาและกลุมเปาหมาย ตลอดจน
มุมมองดานคุณคาที่เปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบัน ดังรูปที่ 1

ค่านิยมร่วม : ทํางานอย่างมีน�ําใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม

รูปที่ 1 แผนที่กลยุทธของสถาบันวิชาการดานสหกรณ
3

การขับเคลื่อนพันธกิจสูการบรรลุวิสัยทัศนจะเปนไปดวยกลไกของเสาหลักกลยุทธ 4 ประการ ดังนี้
เสาหลักกลยุทธที่ 1: การขับเคลื่อนการวิจัยในทิศทางที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาไปสูระบบคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม
1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1.1 เพื่อใหมีการวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสหกรณไปสูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
1.2 เพื่อเสาะหา สรางและธํารงรักษา นักวิจัยที่มีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการวิจัย
1.3 เพื่อใหไดองคความรู/นวัตกรรมที่นําไปเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาไปสูระบบคุณคาและการคาที่
เปนธรรม
2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1 จํานวนผลงานวิจัย ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผูประกอบการ สหกรณ กลุม/องคกร
เครือขาย ชุมชน ปละ 2 เรื่อง
2.2 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร และตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศปละ
1 เรื่อง
2.3 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล/จดทะเบียนเครื่องหมายการคา สรางรูปแบบการบริหารจัดการใหม/
นวัตกรรม ปละ 1 เรื่อง
3) แนวทางดําเนินงาน
3.1 การขับเคลื่อนการวิจัยภายใตกรอบคิด การบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการและการเชื่อมโยง
เครือขายคุณคา ซึ่งเปนชุดความรูหลักของสถาบัน
3.2 การวางระบบการวิจัยในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น การวิจัยเพื่อสรางสรรคสิ่งใหม (Inventing Research)
3.3 การขับเคลื่อนการวิจัย PAR รวมกับผูประกอบการ สหกรณ กลุม/องคกร เครือขาย ชุมชน และ
หนวยงานพันธมิตรภายใตการสนับสนุนของหนวยงานเจาของทุน และการวิจัยที่ใชระบบ Matching Fund รวมกับ
หนวยงาน/องคกรพันธมิตร
เสาหลักกลยุทธที่ 2: การสรางกลไกเรียนรูและคลังความรูเพื่อสนับสนุนการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่มี
จิตสํานึกสหกรณและการคาที่เปนธรรม
1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1.1 เพื่อใหมีการสะสมความรู และการสรางคลังความรู เพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการสรางผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่มีจิตสํานึกสหกรณและการคาที่เปนธรรม
1.2 เพื่อใหมีกลไกการเรียนรู สนับสนุนการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตสํานึกสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม
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2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1 จํานวนเวทีเรียนรู สนับสนุนการเรียนรู และการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง ปละ 10 เวที
2.2 จํานวนผูสนใจเขารวมในเวทีเรียนรู อยางนอย ปละ 300 คน
2.3 เครือขายทรัพยากรมนุษย ที่เขารวมเวทีเรียนรูอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้นปละ 30 คน และพัฒนาไปเปนเครือขาย
ฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรูที่เห็นความสําคัญในประเด็นระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
2.4 มีคลังขอมูลที่สะสมองคความรูในประเด็นระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม เพื่อการเผยแพรเพิ่มขึ้น
ทุกป ปละ 10 รายการ
2.5 มีผูสนใจเขาสืบคนขอมูลไมต่ํากวาเดือนละ 300 ราย
2.6 มีสื่อ-สิ่งพิมพเกี่ยวกับระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมเผยแพรในนามสถาบัน อยางนอยปละ 3 เรื่อง
3) แนวทางการดําเนินงาน
3.1 การขับเคลื่อนเวทีเรียนรูภายใตเสาหลักการเรียนรูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม: VN&F Platform
รวมกับองคกรพันธมิตรที่ศรัทธาและเชื่อมั่น เพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสูสังคมฐานความรู ในทิศทางการ
พัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
3.2 ใชกลไกของศูนยสารสนเทศฯ วารสารฅนสหกรณ เว็บไซต www.ku.ac.th ในการสะสมความรูและการ
เผยแพรความรู
3.3 ใชฐานความรูจากงานวิจัยและเครือขายทรัพยากรมนุษยของ สถาบัน เปนแหลงความรู
3.4 การสนับสนุนทุนในการเขียนตํารา/เอกสารเผยแพรความรู
3.5 การแสวงหาทุนจากแหลงสนับสนุนเพื่อพัฒนา คลังขอมูล และสื่อประชาสัมพันธ เพื่อการเผยแพรอยาง
สม่ําเสมอ
เสาหลักกลยุทธที่ 3: การสรางเครือขายพันธมิตรที่เชื่อมั่นและศรัทธา รวมกันพัฒนาระบบธุรกิจที่มีคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม ใหเปนทางเลือกของประชาชน
1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1.1 เพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ สหกรณ กลุม/องคกร เครือขาย และชุมชน
ไปในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 เพื่อสนับสนุนการสรางระบบธุรกิจทางเลือกแกประชาคม และชุมชน ในการดํารงชีวิตที่ดี และไดรับ
ความเปนธรรม
1.3 เพื่อรณรงคใหคนในสังคมหันมาใสใจในการอยูรวมกันในสังคม บนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1 จํานวนผูประกอบการสหกรณ กลุม/องคกร ชุมชน ที่เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนระบบคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม ปละ 300 คน
2.2 มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณคาและการคาที่เปนธรรมเกิดขึ้น และสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ของประชาคม ที่เขามามีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม
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2.3 มีสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีของระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมอยาง
นอยปละ 2 เรื่อง
2.4 มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม อยางนอย 1 ฉบับ
3) แนวทางการดําเนินงาน
3.1 การขับเคลื่อนกระบวนงาน Farmer Shop, Farmer Market และ การสรางแบรนดเชิงคุณคา
(Valued Brand Building) รวมกับองคกรพันธมิตรที่ศรัทธาและเห็นความสําคัญ
3.2 การขับเคลื่อนการสรางตัวแบบสหกรณ/เครือขาย/ระบบสหกรณเชิงคุณคารวมกับองคกรที่ศรัทธาและ
เห็นความสําคัญ ในระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
เสาหลักกลยุทธที่ 4: การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีทีมงานที่มีความสามารถในการเปนแกนนํา
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณคา และการคาที่เปนธรรม
1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1.1 เพื่อใหสถาบัน เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีกลไกการจัดการความรู จากบทเรียนที่สําเร็จและไมสําเร็จ
มาพัฒนาเปนชุดความรูในการขับเคลื่อนองคกรในฐานะแกนนําการพัฒนา สูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
1.2 เพื่อสรางทีมงานที่มีความสามารถในฐานะแกนนําในการขับเคลื่อนระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1 สถาบัน ไดรับการยอมรับในการเปนแกนนําการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
รวมกับองคกรพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ เพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 2 องคกร
2.2 มีทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกสูสังคม อยางนอยปละ 2 เรื่อง
2.3 บุคลากรของสถาบันที่มีภารกิจเปนพี่เลี้ยง Coaching แกหนวยงานพันธมิตรอยางนอย 2 องคกร
2.4 บุคลากรสถาบันที่มีภารกิจเปนที่ปรึกษาแกองคกรพันธมิตรอยางนอย 2 องคกร
3) แนวทางการดําเนินงาน
3.1 ใชกระบวนการจัดการความรู และเวทีถอดบทเรียน ทั้งจากประสบการณที่สําเร็จและไมสําเร็จ เพื่อตก
ผลึกความคิดในการพัฒนาเปนชุดความรูใหม
3.2 การสนับสนุนทุนศึกษาอบรม และการสรางประสบการณแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
3.3 การมอบหมายภารกิจตามความสนใจและความถนัดแกบุคลากร
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โครงสรางการบริหารงานสถาบัน
คณะเศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการประจําสถาบัน

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ
ฝ�ายวิชาการ

ฝ�ายวิจัย

ฝ�ายศูนย์สารสนเทศ/
คลังข้อมูล/บริการวิชาการ

รองผู้อํานวยการ
ฝ�ายบริหาร

ฝ�ายการเงิน-บัญชี

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป

รูปที่ 2 โครงสรางการบริหารงานของสถาบัน

7

คณะกรรมการประจําสถาบัน

8

ที่ปรึกษาสถาบัน

ที่ปรึกษาผูอํานวยการ

9

ผูทรงคุณวุฒดิ านการวิจัย

10

ผูทรงคุณวุฒดิ านการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

11

ผูบริหารและบุคลากรสถาบัน

12

ที่ตั้งและสํานักงาน
สถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ มี ส ถานที่ ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทั้งสิ้น 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 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามแผนงานการวิจัย
ผลการดําเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปงบประมาณ 2556 มีการดําเนินงานเปนไปตามแผนจํานวน 14
โครงการ ไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 16,640,419 บาท มีนักวิจัยจํานวน 98 คน และมีผูเขารวมกิจกรรมภายใตชุด
โครงการ จํานวน 20,451 คน
ลําดับ
1
2
3
4
5

โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ระยะที่ 3

6

โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพาราปที่ 3

7

โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 3

8

โครงการวิจัยการสรางโซอุปทานระหวางประเทศสําหรับสินคา
สถาบันเกษตรกรของไทย
โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันภายใตโซอุปทาน
ของธุรกิจสหกรณการเกษตรไทย
โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโดย
กลไกผูตรวจสอบกิจการ
โครงการวิจัยการสรางนวัตกรรมของขบวนการไทยในชวงเวลาของ
แผนพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
โครงการวิจัยการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
กลุมทองเที่ยวชุมชน: กรณีศึกษาเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จ.พังงา
โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

10
11
12
13
14

2

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่
เปนธรรม ระยะที่ 6
โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบFarmer Shopปที่ 2
โครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตร
เชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่3

9

1

โครงการวิจัย

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพยที่
เอื้อตอการพึ่งพาตนเองและรวมมือกัน
รวม

ระยะเวลา
จํานวน
งบประมาณ
ดําเนินงาน
นักวิจัย

จํานวนผูเขามา
มีสวนรวม

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ

1 พ.ย. 5531 ต.ค. 56

2,800,000

9

4,295

15 ส.ค. 54-14
ส.ค. 56
24 พ.ย.5430 ก.ย.56

2,596,4581

20

3,777

1

4,695,652

18

2,181

1 เม.ย.5531 มี.ค.56
1 เม.ย.55-31
มี.ค.56
1 เม.ย.5531 มี.ค.56
1 เม.ย.5531 มี.ค.56
1 ก.ย.5530 พ.ย. 56

275,000 2

5

1,249



265,000 2

10

8,227



303,6001

4

88



222,5002

8

136



274,0002

2

15

15 ก.ย.5514 มิ.ย.56

307,49422

2

30

1 ก.ย.5531 ส.ค.56

391,4672

6

45

28 ก.ย.5527 ธ.ค. 56

484,000

2

35

28 ก.ย.5527 ก.ย.56

789,0002

3

164

1 พ.ค. 5628 ก.พ. 57
31 ต.ค. 5530 มิ.ย. 56

138,8001

4

88

330,0001

5

121

16,640,419

98

20,451

0

1

2

ไมบรรลุ













เปนโครงการวิจัยที่เปด มก.พว.
เปนโครงการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณที่ใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เปนภาคี
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ (การสรางกลไกการเรียนรูและคลังความรูเพื่อยกระดับ
การนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน)
ผลการดําเนินงานตามแผนการสรางกลไกการเรียนรูและคลังความรูเพื่อยกระดับการนําคุณคาสหกรณสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในรอบปงบประมาณ 2556 เปนไปตามแผนงานจํานวน 6 โครงการ และมีเพิ่มเติมอีก 6 โครงการ มีจํานวนผู
เขามามีสวนรวม ทั้งสิ้น 44,875 คน
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 5

2

โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
อยางผูชํานาญการ รุนที่ 12
(ระหวางวันที่ 11-16 มีนาคม 2556)
โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการ รุนที่ 13 (ระหวางวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2556)
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยโครงการราน Farmer Shop ในงานการ
ประชุมทางวิชาการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตร คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (20 พฤษภาคม 2556)
เวทีเสวนา “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมืออาชีพ”
(18 กรกฎาคม 2556)
โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณและนักสหกรณที่มีคณ
ุ คา แหงป
2556 และเวทีเสวนาวิชาการ “นําสหกรณสกู ารเปนธุรกิจฐานสังคม”
(วันที่ 16 กันยายน 2556)
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจ GAP แกสมาชิกสหกรณ
การเกษตรในเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
(23 พฤศจิกายน 2555)
เวทีบรรยายพิเศษ “การดูแลสุขภาพดวยพืชสมุนไพร” (20 กุมภาพันธ
2556)
เวทีเสวนาวิชาการ “การถายโอนความรูในการยกระดับความสามารถ
ของเกษตรกรและเจาหนาที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart
Officers) สูการพัฒนาอยางเปนองครวมเพื่อการกินดีอยูดี”
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “การจัดการโซอปุ ทานในธุรกิจสหกรณระหวาง
กรรมการและฝายจัดการภายใตเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ
ไทย” (13 มีนาคม 2556)
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงิน
สหกรณออมทรัพยที่เอื้อตอการพึ่งพาตนเองและรวมมือกันในการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ชสอ. (9 มิถุนายน 2556)
โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
(สอ.มก.) (ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556)
รวม

3
4

5
6

7

8
9

10

11

12

จํานวน
ผูเขามามี
สวนรวม
41,036

1,015,384.60

84

561,600

48

338,400

200

คาใชจา ย
(บาท)

เอกสารเผยแพร

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ ไมบรรลุ

คลังความรู ประกอบดวยรายงานวิจัย
บทความวิชาการ บทความวารสาร ชุด
ความรูแ ละวารสารฅนสหกรณ ฯลฯ
คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ 1 ชุด





15,000

คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ 1 ชุด
โบชัวร Farmer Shop

505

320,256.40

โบชัวรเผยแพรผลงานวิจัย



570

506,350

เอกสารประชาสัมพันธ
งานวิจัย



131

7,246

เอกสารชุดความรู GAP



136

16,523



100

44,135

โบชัวร Farmer Shop, เอกสาร
ความรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
เอกสารเผยแพร
การถายโอนความรูจากงานวิจัย

50

-

เอกสารเผยแพร
การจัดการโซอปุ ทานในธุรกิจสหกรณ



2,000

2,000

โบชัวรเผยแพรผลงานวิจัย



15

37,840

คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ 1 ชุด



44,875

2,864,735







หมายเหตุ :  โครงการวิจยั ลําดับที่ 7-12 เปนโครงการนอกเหนือจากแผนงานป 2556
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
ผลการดําเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือขาย ในรอบปงบประมาณ 2556 มีการดําเนินงานเครือขาย
จํานวน 18 เครือขาย มีผูเขารวมทั้งสิ้น 45,316 คน 43,523 องคกร
ลําดับ

กิจกรรม

จํานวนหนวยงาน
ภาคีที่เขามามี
สวนรวม

1

เครือขายคลังสมอง

118

2

เครือขายนักวิจัยเชิงคุณคา

518

3

เครือขายผูนําสหกรณที่มีคุณคา

283

4

เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

686

5

เครือขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ

288

6

เครือขายสังคมขอมูลขาวสาร (เว็บไซต)

7

เครือขายธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน

41,087

15

8

เครือขายผูประกอบการ Farmer Shop

236

9

เครือขายผูบริโภค Farmer Shop

42

10

เครือขายสมาชิกโครงการซื้อขาวจากชาวนา

35

กลุมเปาหมาย
ผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณ
ภายใตชุดความรู “การ
เชื่อมโยงเครือขายคุณคา”
• นักวิจย
ั ภายใตชุดความรู
“การเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคา”
• ผูนําสหกรณ ภายใตชุด
ความรู “การ เชื่อมโยง
เครือขายคุณคา”
• ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ออมทรัพยที่เขารวมโครงการ
อบรม
• ผูนําสหกรณ ผูมีความ
เกี่ยวของ ในขบวนการ
สหกรณและผูที่ใหความสนใจ
• ผูนําสหกรณ/สมาชิกsocial
network/ผูที่สนใจสืบคน
ขอมูล
 ผูประกอบการตลาดสุขใจ/ผูเขา
เยี่ยมชมตลาดสุขใจ
• ผูประกอบการ SMEs, OTOP,
สหกรณและผูสนใจ
• ประชาคมมก.และผูสนใจ
•

•

ประชาคม มก. และผูสนใจ

ผลลัพธที่ได
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

11

เครือขายนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา

29

•

12

เครือขายผูจัดการสหกรณการเกษตร

75

•

นักสหกรณและสหกรณที่
ไดรับรางวัลนักสหกรณและ
สหกรณที่มีคุณคาแหงป
ผูจัดการสหกรณการเกษตร

•

•

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 118
คน



นักวิจยั จํานวน
518 คน



ผูนําสหกรณ จํานวน
283 คน



ผูตรวจสอบกิจการเขารวมใน
เครือขาย จํานวน 686 คน



สมาชิกวารสารฅนสหกรณ
จํานวน 288 คน
เครือขายสังคมขอมูลขาวสาร
ผูสืบคนขอมูล จํานวน
41,087 คน



ไมบรรลุ



ผูประกอบการ จํานวน 66 คน 
มีเครือขายสนใจดูงาน 27 คน
ผูประกอบการ จํานวน 236 คน 
สมาชิกเครือขายผูบริโภค
ภายใตโครงการ Farmer
Shop จํานวน 1,153 คน
สมาชิก จํานวน 301 คน
ภาคีสถาบันเกษตรกร 15
องคกร
ตัวแบบนักสหกรณและสหกรณ
ที่ไดรับรางวัลนักสหกรณ
สหกรณ และองคกรที่มีคุณคา
จํานวน 29 สหกรณ
ผูจัดการสหกรณการเกษตรเขา
มามีสวนรวมและรวมขับเคลื่อน
สหกรณ จํานวน 75 ราย
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ลําดับ
13

กิจกรรม
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
จังหวัดยโสธร

จํานวนหนวยงาน
ภาคีที่เขามามี
สวนรวม

12

กลุมเปาหมาย

ผลลัพธที่ได

บรรลุ
•

กลุมชาวนาคุณธรรม/
ผูประกอบการ/เครือขายฅน
กินขาวเกื้อกูลชาวนา/ กลุม
สภาผูบริโภค

•
•

•

•
•

14

15

เครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ จังหวัด
จันทบุรี

เครือขายคุณคายางพารา จังหวัดตรัง

54

62

•

•

เกษตรกรกลุมผูปลูกผลไม
คุณภาพ/ทายาทเกษตรกรผู
ปลูกผลไม
เกษตรกรสมาชิกสกก.ยาน
ตาขาว จํากัด

•
•
•

•

•

•

•

16

เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

31

•

สหกรณการเกษตรในพื้นที่ 5
จังหวัด ในภาคอีสาน จํานวน
15 แหง

•

•

•

17

เครือขาย “ชาวนามืออาชีพ”

27

•

เกษตรกรที่เขารวมหลักสูตร
“ชาวนามืออาชีพ” ในพื้นที่ 4
จังหวัด

•

•
•

18

เครือขายสภาผูบริโภคขาวคุณธรรม

33

รวม

43,523

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน

•

บุคคลทั่วไปที่เปนลูกคา
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม

•

กลุมชาวนาคุณธรรม 128 คน
ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม
จํานวน 16 ศูนย
ระบบการรับรองมาตรฐาน
ขาวอินทรียเชิงคุณธรรมผาน
กลไกสภาผูบริโภค
ศูนยวิจัยไทบาน
ชุดความรูการออม-สวัสดิการ
ชาวนา
ศูนยเรียนรูมีชีวิต
เครือขายทายาทเกษตรกร
ชุดความรูการทําสวนผลไม
GAP
ตัวแบบธุรกิจยางพาราในแนว
ทางการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ศูนยเรียนรูยางพาราเพือ่ ความ
ยั่งยืน
ตัวแบบการบริหารความเสี่ยง
ในธุรกิจยางพาราของสหกรณ
ชุดความรูการทําสวนยางพารา
ภาคีสหกรณการเกษตรมี
เปาหมายรวมในการสราง
แบรนด “ขาวเกิดบุญ”
ตัวแบบธุรกิจขาวหอมมะลิ
สหกรณ
เกษตรกรปลูกขาวหอมมะลิ
GAP จํานวน 2,154 คน
เกษตรกรที่เขารวมหลักสูตร
“ชาวนามืออาชีพ” จํานวน
50 คน
ภาคีนักวิชาการ 21 คน
ภาคีหนวยงาน 27 องคกร
ผูบริโภค จํานวน 33 คนรวม
กําหนดกลไกการรับรอง
มาตรฐานขาวคุณธรรม

ไมบรรลุ













4. ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาองคกร
ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการพั ฒ นาองค ก ร ในรอบป ง บประมาณ 2556 เป น ไปตามแผนงานทั้ ง 9
โครงการ และมีเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ
17

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ได

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ

1

2
3

4

5

6

7

8

โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันวิชาการดาน
สหกรณประจําป 2556

• บุคลากรทุกคนไดเขารวมแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสูการบรรลุวิสยั ทัศนการพัฒนาสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ
โครงการอบรมประกันคุณภาพ
• บุคลากรมีความเขาใจในแนวทางการจัดทําประกันคุณภาพ ป 2556
การนําเสนอบทความวิชาการ “The Strategic
• บุคลากร 2 คน ไดผลงานการนําเสนอบทความวิชาการในเวที Fair trade
Framework for Enhancing Growth and
Conference in Surin Thailand รวมทั้งไดความรู และประสบการณ
Development of Communities and the
งานวิจัยดาน Fair Trade จากนานาประเทศที่ไดมานําเสนอผลงานในเวที
Nation” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร จ.สุรินทร • ไดเชื่อมโยงเครือขายกับองคกรที่สนใจงาน Fair Trade ในเอเชีย
โครงการศึกษาดูงานและประชุมหารือสําหรับ
• บุคลากร 5 คน ไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับประเทศสปป.ลาว และขบวนการ
แนวทางความรวมมือดานการวิจัย ณ ประเทศ
สหกรณในประเทศ สปป.ลาว สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนวิชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ขบวนการสหกรณ และการนํามาประยุกตใชในงานวิจัย
• ไดขอมูลขาวสารที่สามารถนํามาประยุกตใชสําหรับการวิจัย ตลอดจนทิศทาง
การพัฒนางานวิจัยดานสหกรณรวมกัน
• ไดภาคีพันธมิตรสําหรับแนวทางความรวมมือทางวิชาการและธุรกิจกับกรม
สงเสริมกสิกรรมและสหกรณ กระทรวงกสิกรรมและปาไม กระทรวงอุตสาหกรรม
และการคาลาว บริษัท Lao Agro Industry Co., Ltd. และคณะเศรษฐศาสตร
และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาวในความรวมมือทางวิชาการใน
อนาคต
โครงการนําเสนอบทความวิชาการ “กรอบการ
• บุคลากร 2 คน ไดเผยแพรผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของ
ขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสูการบรรลุเปาหมายการ
นักเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 8
พัฒนาตามแนวคิดการเจริญเติบโตรูปแบบใหม
โครงการศึกษาดูงานและประชุมหารือสําหรับ
• บุคลากร 2 คน ไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย และ
แนวทางพัฒนาความรวมมือดานงานวิจยั กับ
ขบวนการสหกรณในประเทศอินโดนีเซีย สามารถนําไปใชในการเรียนการ
เครือขายสหกรณในประเทศอินโดนีเซีย
สอนวิชาขบวนการสหกรณ และการนํามาประยุกตใชในงานวิจยั ในฐานะ
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
• ไดขอมูลขาวสารที่สามารถนํามาประยุกตใชสําหรับการวิจัย ตลอดจนทิศทาง
การพัฒนางานวิจัยดานสหกรณที่จะชวยในการขับเคลื่อนงานสหกรณใน
ประเทศไทยใหสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เผชิญอยูในปจจุบัน และไดมีโอกาส
ขยายผลการสรางแบรนดสินคา Farmer Shop และสินคาของเครือขาย SMEs
และสหกรณไทยในงานการสงเสริมสินคาไทยระหวางวันที่ 6-9 มิถุนายน 2556
ณ ประเทศอินโดนีเซีย ไดภาคีพันธมิตรสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา
ประเทศอินโดนีเซีย, DEKOPIN, INDUK KUD และ SMESCO
• เพิ่มพูนความรูก ารตลาดสินคาไทยในประเทศอินโดนีเซีย ไดทราบขอมูลขาวสาร
นวัตกรรมการพัฒนาสหกรณและ SMEs ในอินโดนีเซีย
โครงการประชุม Toward Excellence in Co• ไดรับทราบความเคลื่อนไหวของสถานการณเกี่ยวกับขบวนการสหกรณของ
operative trainings & Education in Asian ณ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศมาเลเซีย
• ไดนําเสนอกรอบภารกิจการใหการศึกษา วิจยั และฝกอบรมของสถาบันฯและ
ภาควิชาสหกรณ และใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแกภาคีเครือขายสถาบัน
วิชาการดานสหกรณและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของในภูมิภาคอาเซียนสําหรับ
ความสนใจที่สถาบันวิชาการดานสหกรณและภาควิชาสหกรณจะใหความ
รวมมือในเรื่องการฝกอบรมในอนาคต
โครงการพัฒนาทีมงานสงเสริมธุรกิจฐานสังคม
• บุคลากรจํานวน 4 คน เขารวมวิจัยในฐานะทีมงานสงเสริมธุรกิจฐานสังคม

ไมบรรลุ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ได

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ

9

10
11

การสงบุคลากรเขารวมเวทีวิจยั ของสถาบันฯ และเขา • มีบุคลากร 2 คน เขารวมเวทีพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยและ
รวมเวทีประชุมวิชาการ International Seminar
บริการวิชาการ
2012 : Co-operative business Interco
operation forward to ASIAN Economic
committee (AEC)
เวทีถอดบทเรียนในที่ประชุมสถาบันวิชาการดาน
• การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณเพื่อการบรรลุ
สหกรณ
เปาหมาย
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัย
• มีบุคลากร 5 คน ไดรับทุนวิจัยในฐานะผูชวยผูประสานงานชุดโครงการ
ประสานงาน หัวหนาโครงการและหัวหนาโครงการวิจยั รวม

ไมบรรลุ






หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรมลําดับที่ 5 และ 7 เพิ่มเติมจากแผนงานประจําป
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งบประมาณประจําป พ.ศ. 2556
• รายรับ
ในรอบปงบประมาณ 2556 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีรายรับทั้งสิ้น 17,829,316 บาท แยก
เปน รายรั บ จากเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น สํา หรั บ ค าจางบุคลากร จํานวน 593,540 บาท คิดเปน รอย 3 และรายรับ จาก
งบประมาณเงินรายไดสถาบันวิชาการดานสหกรณสําหรับคาจางบุคลากร (พนักงานเงินรายไดสถาบันฯ) จํานวน 433,109
บาท คิดเปนรอยละ 2 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝกอบรม-สัมมนา จํานวน 16,802,667 บาท คิดเปนรอย
ละ 94 ดังรูปที่ 1

งบประมาณเงินรายได้
สถาบันฯ 433,109 บาท,
2%

งบประมาณเงินแผ่นดิน
593,540 บาท, 3 %

งบประมาณเงินรายได้ ชดุ
โครงการวิจยั
16,802,667 บาท, 94 %

รายรับรวม 17,829,316 บาท
รูปที่ 1 รายรับปงบประมาณ 2556
20

• รายจาย
ในรอบปงบประมาณ 2556 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีรายจายทั้งสิ้น 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 ดังรูปที่
2

รายจายจําแนกตามหมวด

หมวดบุคลากร 1,026,649
บาท, 6%

ค่าพัฒนาวิชาการ
1,840,126 บาท, 10 %

งบดําเนินงานต่างๆ
(ค่าตอบแทน,ค่าใช้ สอย
,วัสดุ,สาธารณูปโภค )
14,962,541 บาท, 84%

รายจายรวม 17,829,316 บาท
รูปที่ 2 รายจาย ปงบประมาณ 2556
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รายงานฐานะการเงินประจําปงบประมาณ 2556
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีสินทรัพยรวม 4,838,253.44 บาท สินทรัพยเพิ่มขึ้นกวาปกอน 295,933.00
บาท ดังรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินที่ผานรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดที่ปรากฎดานลาง

22

ผลการประเมินคุณภาพในรอบปการศึกษา 2555
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ตามรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31
พฤษภาคม 2556) มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัว
บงชี้การประเมิน จํานวน 22 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินคุณภาพ อยูในเกณฑดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.55

องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
คาคะแนนเฉลี่ย รวม 6 องคประกอบ

คะแนน
ประเมิน
ป 2554
4.50
4.77
5.00
5.00
5.00
5.00
4.81

คะแนน
ประเมิน
ป 2554
4.00
4.76
4.40
4.00
5.00
4.00
4.55

ความหมาย
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
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แผนงานและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
สถาบั น จั ดทํ า แผนงานประจํ า ป งบประมาณ 2557 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร และกําหนดกรอบการทํางานเพื่อการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดสําหรับหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมี
รายละเอียดจําแนกตามภารกิจ 4 ดาน ดังนี้
1. แผนงานวิจัย
1.1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่ นการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 7
1.2 การพัฒนาโซอุปทานขาวอินทรียสูสากล
1.3 การพัฒนาโซอุปทานผัก-ผลไมอินทรียสสู ากล
1.4 การพัฒนาโซอุปทานสินคาชุมชนภายใต
เครือขาย Farmer Shop สูสากล
1.5 การพัฒนาตัวแบบการเรียนรูเพือ่ สราง
ความสามารถในการแขงขัน
1.6 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสงเสริม
สหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

2. แผนงานบริการวิชาการ
2.1 โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ ปที่ 6
2.2 หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการฯ
2.3 หลักสูตร Smart officers
2.4 หลักสูตรผูประกอบการธุรกิจฐานสังคม
2.5 โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและ
สหกรณที่มีคุณคา
2.6 การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย
3. แผนงานการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนา
ระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม

3.1 โครงการศูนยสารสนเทศสหกรณ
: การพัฒนาเว็บไซต
3.2 โครงการศูนยสารสนเทศสหกรณ
: วารสารฅนสหกรณ
3.3 โครงการการสราง social network ผาน
facebook
3.4 โครงการจั ดทํา เอกสาร-สื่อ สิ่ง พิ ม พเ ผยแพร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รายงานวิจัย/บทความ
เผยแพร/ตัวแบบใหม
รายงานวิจัย
รายงานวิจัย
รายงานวิจัย

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

ระยะเวลา (ต.ค.56-ก.ย. 57)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

1 พฤศจิกายน 2556 – 31 ตุลาคม 2557

5,555,000

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557

รายงานวิจัย/การ
นําเสนอ/ตัวแบบธุรกิจ
ฐานสังคม
รวมงบประมาณ

1 พฤษภาคม 2556-28 กุมภาพันธ 2557

ระยะเวลา (ต.ค.56-ก.ย. 57)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10,000

1 มกราคม-31 ธันวาคม 2557

40 คน/รุน
30 คน/รุน
30 คน/รุน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
รวมงบประมาณ

จ/นผูลงทะเบียนเขารวม
1,000 คน
จ/นเอกสารสิ่งพิมพ
10 รายการ

208,200

ส.ส.ท.

5,758,200

จ/นครั้ง-จ/น
ผูเขาอบรม-จ/น
ผูเขามามีสวนรวม

จํานวนบทความ/ขาว
กิจกรรม/ชุดความรู
ที่นําเผยแพร
จํานวน 4 ฉบับ x 800 เลม/
จํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น

ชุดโครงการฯ

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557

รายงานวิจัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แหลงทุน

ระยะเวลา (ต.ค.56-ก.ย. 57)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

แหลงทุน

500,000

ชุดโครงการฯ

288,000
100,000
100,000
200,000

เก็บคาลงทะเบียน
ส.ป.ก.
ชุดโครงการฯ

50,000
1,238,000

ชุดโครงการฯ

ชุดโครงการฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

แหลงทุน

งบประมาณ
ชุดโครงการ

สกว.

งบประมาณ
ชุดโครงการ

สกว.

งบประมาณ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชุดโครงการ

สกว.
สกว.
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3. แผนงานการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนา
ระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม

3.5 การสรางเครือขายดานการวิจัย

3.6 การสรางเครือขายการเรียนรูและการพัฒนา
คลังความรู
3.7 การสรางเครือขายธุรกิจฐานสังคม

3.8 การสรางเครือขายวารสารฅนสหกรณ

3.9 การสรางเครือขายผูท รงคุณวุฒิ

4. แผนงานพัฒนาองคกรสูองคการแหงการเรียนรู
4.1 โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป

4.2 โครงการฝกอบรมเสริมสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางแกบุคลากร
4.3 โครงการนําเสนอบทความวิชาการ/ศึกษาดูงานและ
เจรจาธุรกิจ
4.4 โครงการพัฒนาทีม Coaching

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระยะเวลา (ต.ค.56-ก.ย. 57)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

จํานวนคน/องคกร
ที่เขามามีสวนรวม
200 คน 50 องคกร
จํานวนคน/องคกร
ที่เขามามีสวนรวม
500 คน 50 องคกร
จํานวนคน/องคกร
ที่เขามามีสวนรวม
500 คน 50 องคกร
จํานวนวารสารที่เผยแพร
4 ฉบับ/จํานวนสมาชิก
เพิ่มขึน้ 10%

งบประมาณ
ชุดโครงการ

จ/นผูทรงคุณวุฒิเขา
มามีสวนรวมเพิ่มขึ้น
10 ราย

งบประมาณ
ชุดโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จ/นคนเขารวม/
จ/นเวทีสัมมนาที่เขา
รวม/งบประมาณ
จ/นบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมตามแผน
จ/นบทความ
จ/นบุคลากรที่เขารวม
จ/นคนเขารวม/
จ/นเวทีเรียนรูที่เขารวม/
งบประมาณ

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แหลงทุน

งบประมาณ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชุดโครงการ

สกว.

งบประมาณ
ชุดโครงการ

ระยะเวลา (ต.ค.56-ก.ย. 57)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณที่ตั้งไว

แหลงทุน

30,000

สว.สก.

20,000

สกว.

ชุดโครงการฯ

สกว.

50,000

สกว.

100,000
7,096,200

หมายเหตุ :  เปนโครงการวิจยั ตอเนื่อง ระหวางป 2556-2557
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ผลงานสรางสรรคของสถาบันฯในรอบป พ.ศ. 2556
 ชุดความรูกรอบการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม
ขอคนพบจากการวิจัย ในรูปของกรอบการพัฒนาธุรกิจฐาน
สังคม (Social Economy Enterprises: SEE) และขอเสนอเชิงนโยบายใน
รูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมที่ประชาชนจะ
ใชเปนกลไกในการรวมมือกัน เพื่อ“คุณคาสหกรณ” และ “การบริหาร
จัดการโซอุปทานในธุรกิจ” สูการบรรลุเปาหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
SEE
ภายใตคุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม ที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก
คุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม
ธุรกิจที่ดําเนินการบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันของภาคี
1. มีกรอบการทํางานอยางมีแบบแผนเพื่อการบรรลุเปาหมายรวม
2. มีการนํานวัตกรรมดานการบริหารจัดการมาใชในธุรกิจ
3. ดําเนินธุรกิจภายใตกลไกการตลาดเพื่อการบรรลุเปาหมายทั้งเศรษฐกิจและสังคม
4. มุงพัฒนาสูระบบการคาที่เปนธรรม
ขอคนพบจากการวิจัยดังกลาว ชี้ใหเห็นแนวทางการยกระดับการพัฒนาสหกรณไปสูบริบทของการเปน
องคกรธุรกิจฐานสังคม ซึ่งจะชวยเสริมพลังใหสหกรณ
สามารถทําหนาที่เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
บนหลักการพึ่งพาตนเองและรวมมือกันไดเหมาะสมมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการสหกรณ โดย
ที่ประชุมขององคการระหวางประเทศหลายแหงไดเห็น
พองตองกันวาในอนาคตอันใกล “สหกรณ” และองคกร
ธุรกิจในรูปแบบ SEE จะมีการเติบโตมากที่สุด และจะ
ชวยแกปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมไดดีกวา
บนหลักการดําเนินงานที่มีคาใชจายต่ํากวา มีความเสี่ยง
เชิงธุ รกิจต่ํ ากวา ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนเครือขายสูการบรรลุเปาหมายรวม
และเพิ่มโอกาสของเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย สถาบันเกษตรกร ในการเขาถึงตลาด และเขาถึงระบบการคาที่เปน
ธรรม ชวยใหผูบริโภคไดเขามามีสวนรวมในฐานะหุนสวนในการขับเคลื่อนระบบการคาที่เปนธรรม และการเขาถึงสินคา
คุณภาพราคาเปนธรรม นอกจากนั้นยังสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งมุงเนนไป
ในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางสมดุลใน 3 เสาหลัก ไดแก การพัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
สูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความ
เสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
การดําเนินงานบนหลัก
การพึ�งพาและร่วมมือกัน

ไม่เป�นองค์การรับทุนจากภายนอก
จนขัดต่อการเป�นองค์การอิสระ
ดําเนินการภายใต้กลไกการตลาด
ในแนวทางการค้าที�เป�นธรรม

มีกรอบการทํางานอย่างมีแบบแผน
เพื�อบรรลุเป�าหมายร่วม
มีการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
ในธุรกิจ

คุณลักษณะองค์การธุรกิจฐานสังคม
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 ศูนยเรียนรูมีชีวิต
การขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิต จํานวน 4 ศูนย ไดแก ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม ศูนยเรียนรูกลุม
ชาวสวนผลไมคุณภาพ ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ และศูนยเรียนรู Farmer Shop มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหเกิดการถายโอน
ความรูจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาใหกวางขวางขึ้น โดยมุงใหเกิดเปนขบวนการทางสังคมที่มีการถายโอนความรูกันตาม
ธรรมชาติของคนในสังคมที่มีจิตใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง
ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม
ความเปนมา: ในป 2549 กลุมชาวนาภายใตมูลนิธิธรรมะรวมใจ จ.ยโสธร ประสบปญหาเรื่อง ราคาขาว
ตกต่ําเหลือเพียงเกวียนละ 8,000 บาท โดยผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียได
ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (IFOAM) และเคยขายไดมากกวา
เกวียนละ 1 หมื่นบาท ตอเนื่องกันมาหลายป ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณการ
ผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย มีมากกวาปริมาณความตองการซื้อ ดังนั้นเมื่อได
ปรึ ก ษาขอคํ า แนะนํ า จากนั ก วิ จั ย ของสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงมีแนวคิดที่จะใชกลยุทธดานการตลาด เรื่อง
“การสราง แบรนดสินคา” เพื่อใหผลผลิตของพวกเขามีความแตกตางใน
สายตาของผูบริโภค จึงเปนที่มาของ “ขาวคุณธรรม”
วัตถุประสงค : ขอสรุปจากเวทีระดมความคิดของกลุมชาวนา จํานวน 108 คน ที่ตองการรวมมือกัน
แกปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา บนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันนั้น ไดขอสรุปที่จะสราง “แบรนดขาวคุณธรรม” ใหเปนที่
เชื่อมั่นไววางใจจากผูบริโภควาเปนขาวหอมมะลิอินทรียอยางแทจริง โดยการกําหนดเงื่อนไขการผลิตของกลุมชาวนา ภายใต
กระบวนการรับรองคุณภาพ “ขาวคุณธรรม” ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ การรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย (IFOAM) และ การ
รับรองคุณภาพขาวคุณธรรม ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใหชาวนาผูผลิต ตองถือศีลและลดอบายมุข 3 ประการ ไดแก “ไมดื่ม
เหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน”
การสร างแบรนดข า วคุ ณธรรมจึ งมุ ง ไปที่ ก ารผนึ ก
กําลังของกลุมชาวนาผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย เพื่อที่จะออกแบบระบบ
การผลิตและการตลาดของ “ขาวคุณธรรม” เพื่อทางเลือกใหมของชาวนา
ในการแกปญหาราคาสินคาตกต่ํา บนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน โดย
กํ า หนดเป า หมายร ว มในการเพิ่ ม ราคาจํ า หน า ยให สู ง ขึ้ น เพิ่ ม โอกาส
ทางเลือกในการจําหนายผลผลิต และการสรางแบรนดสินคาใหผูบริโภค
เชื่อมั่นไววางใจและหันมาอุดหนุน
การดําเนินการโครงการวิจัย เปนไปภายใตกรอบกลยุทธของ “เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม" ที่ได
ถูกออกแบบไว โดยมีการดําเนินการในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน 5 กลุมกิจกรรมไดแก
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•

การผลิตตามเงื่อนไข “ขาวคุณธรรม” ของกลุมชาวนา ภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ ที่สมัคร

•

การสรางแบรนดขาวคุณธรรม ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานของระบบเครือขายคุณคาขาว

•

การสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ที่ไดออกแบบไวตามกรอบ

ใจเขารวมโครงการ
คุณธรรม
การดําเนินการ
•
•

การจัดจําหนาย “ขาวคุณธรรม” และการสราง Trust แกผูบริโภค โดยภาคีผูประกอบการ
การสรางความเชื่อมั่นไววางใจในกลุมภาคีและผูบริโภค

ผลลัพธที่เกิดจากการวิจัย
 ดานเศรษฐกิจ : ชาวนาสามารถจําหนายขาวคุณธรรม (ขาวเปลือก) ไดในราคาสูงกวาตลาด ปจจุบัน
ป พ.ศ. 2555 ขายไดราคาเกวียนละ 25,000 บาท เนื่องจากไดพัฒนาระบบ
โรงสี ด าวกระจายเพื่ อ แปรรู ป เป น ข า วสารจํ า หน ายภายใต แบรนด ข า ว
คุณธรรม รวมกับภาคีพันธมิตรตางๆ นอกจากนั้ น ยั งไดรวมมือกันจัดตั้ ง
กองทุนสวัสดิการ เพื่อจัดหาปจจัยการผลิตรวมกัน จึงสามารถลดตนทุนการ
ผลิตได ปจจุบันป พ.ศ. 2555 ตนทุนการผลิตเฉลี่ยเกวียนละ 6,000 บาท
นอกจากนั้นยังไดจัดตั้งและดําเนินงาน ธนาคารเมล็ดพันธุ (ธนาริยาคาร)
เพื่อรวบรวมพันธุขาวพื้นเมือง และเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวปลูกดวย
 ดานสังคม : กอเกิดเปน “สังคม
เรียนรู” ในกลุมชาวนาคุณธรรม ซึ่งปจจุบันมี 128 คน ซึ่ง
ชาวนาเหลานี้ไดรวมมือกันจัดตั้งและดําเนินการศูนยเรียนรู
เพื่อการเผยแพรชุดความรู วิถีชาวนาคุณธรรม แกผูสนใจ มี
จํ า นวน 16 ศู น ย และล า สุ ด ในป พ.ศ. 2556 ได รั บ การ
สนับ สนุ น จากสํ านั กงานกองทุ น สนั บ สนุน การวิ จั ย ในการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย เ รี ย นรู มี ชี วิ ต “ข า วคุ ณ ธรรม” เพื่ อ เผยแพร
นวัตกรรม
การขยายผลนําไปใชประโยชน
ป จ จุ บั น กลุ ม ชาวนาภายใต เ ครื อ ข า ย
คุณค าข าวคุณธรรม ไดตอยอดการวิจั ยไปพั ฒนาพั ฒนาระบบ
การรั บรองคุ ณภาพข าวคุ ณธรรมดว ยตนเอง โดยใชกลไกสภา
ผูบ ริโ ภคมาสนั บ สนุ น นอกจากนั้ น ยั งได พัฒ นาระบบการเก็ บ
รักษาเมล็ดพันธุขาว โดยใชกลไกการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อ
สานตอนโยบายดานความมั่นคงทางอาหาร
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ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
 ความเปนมา: ในป พ.ศ. 2551 ชุมชน
อําเภอสามพรานที่ตองการแกปญหาการประกอบอาชีพการเกษตร
และชี วิ ต ความเป น อยู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากป ญ หาภาวะและ
สิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการใชสารเคมีในการทําการเกษตรและ
การปล อยน้ํ า เสี ย ของโรงงานอุ ตสาหกรรมลงแม น้ําลําคลอง จน
เกิดผลกระทบตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต แกนนําโดย
ผูบริหารโรงแรมสวนสามพราน ซึ่งตระหนักเห็นความสําคัญของ
การหาแนวทางแกไขรวมกันของคนในชุมชน ภายหลังจากการใช
เวทีระดมความคิดกันหลายครั้ง ในที่สุดก็ไดขอสรุปรวมกันที่จะรวมตัวกันในรูปของ “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” โดยมี
ภาคี ไดแก กลุมเกษตรอินทรีย ต.สามพราน กลุมแมบาน ต.สามพราน กลุมเกษตรยั่งยืน กลุมปลูกขาว-เกษตรยั่งยืน กลุม
โอทอปวัดไรขิง และโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดนครปฐม โดยมีโรงแรมสวนสามพรานเปนแกนนํา และไดกําหนดปณิธาน
รวมของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน “ภาคีทุกคนตองเขาใจและเขาถึงเกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลัก ใน
การใหความรูและปญญา ไปสูความกินดีอยูดีมีสุขถวนหนา”
 วัตถุประสงค: ขอสรุปจากเวทีระดมความคิด ไดเห็นตรงกัน
ที่ จะร วมมื อกั นแก ป ญหา โดยมุ งไปที่ การผนึ กกํ าลั งของภาคี ในการ
สรางสรรคตัวแบบธุรกิจชุมชนรูปแบบใหมที่ดําเนินการบนหลักการพึ่งพา
และร วมมื อกั นที่ จะเป นกลไกในการสร างสั งคมฐานความรู และเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรียขับเคลื่อนการสรางมูลคาเพิ่มดานเศรษฐกิจแก
ภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวม
 การดําเนิน การโครงการวิจัย: ประกอบดวยการ
ดําเนินการที่สําคัญ 4 ประการ เพื่อการบรรลุปณิธานรวม
• การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การกลุ ม ธุ ร กิ จ
เชิงคุณคาสามพราน ภายใตการมีสวนรวมของภาคีโดยมีโรงแรมสวนสามพรานเปนแกนนํา เพื่อพัฒนาไปสูสังคมเกษตร
อินทรีย โดยใชศูนยเรียนรู เกษตรกรนํารอง และการจัดทําแปลงสาธิต โดยมีหนวยงาน/ผูเชี่ยวชาญ เปนที่ปรึกษา
• การพัฒ นาระบบการรับ รองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และมาตรฐานเกษตรอิน ทรียรว มกับ ภาคี
เพื่อยกระดับเกษตรกรในการผลิตสินคาที่ไดการรับรองจากเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
• การใชกลไกตลาดสุขใจ เปนศูนยเรียนรูเพื่อยกระดับความรูดานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
แกเกษตรกรและผูบริโภค และการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจแกภาคีที่เขามามีสวนรวม
• การติดตามประเมินผล และสรุปบทเรีย น เพื่อเปนขอมูลปอนกลับสําหรับการยกระดับการพัฒนา
ระบบธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
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ดานเศรษฐกิจ: มูลคาการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร ณ ตลาดสุขใจ มีรายไดเฉลี่ย เทากับ 4,000 บาท
ตอวันตอราย มีผูบริโภคเขามาอุดหนุนกวา 6 หมื่นราย เฉลี่ยวันละ 800 ราย
ดานสังคม:
• การสร างสั งคมฐานความรู ด านเกษตรปลอดภั ยและเกษตรอิ นทรี ย โดยใช “ตลาดสุ ขใจ” (ซึ่ งเป ด
บริการในรูปแบบของตลาดนัดวันเสาร-อาทิตย) เปนกลไกในการสราง
ความรู ความเขาใจ และรณรงคใหคนในสังคมสนใจและหันมาบริโภค
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ปจจุบันมีภาคีกลุมธุรกิจ
เชิ งคุ ณค าสามพรานเข ามาร วมจํ าหน ายผลิตภั ณฑ เกษตรปลอดภั ย
จํ า นวน 50 ราย โดยมี เ งื่ อ นไขในการเข า ร ว มเรี ย นรู เ รื่ องเกษตร
ปลอดภัย – เกษตรอินทรีย อยางตอเนื่อง
• การให บ ริ ก ารอบรมด า นการผลิ ต ทาง
การเกษตรที่ดี (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 องคกรกลางของธุรกิจชั้นนําสงเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคม และทําหนาที่เปนแกนนําในการขับเคลื่อนกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานเพื่อการบรรลุเปาหมายรวมของภาคี
• ปจ จุ บั น ชุ ด ความรู ด า นการจั ด การตลาดชุ ม ชนไดรั บ การเผยแพร แ ก ส าธารณะและมี ห น ว ยงาน/
องคกรตาง ๆ เขาศึกษาดูงานอยางเปนประจํา
 การขยายผลเพื่อการนําไปใชประโยชน:
• ป จ จุ บั น ไ ด จั ด ตั้ ง แ ล ะ
ดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิต (Living Learning
Center) เพื่อถายโอนความรู “วิถีชีวิตเกษตร
อินทรีย” แกสาธารณะ
• มีแ ผนการดํ า เนิ น งาน
รวมกับหนวยงานภาคี การขยายผล จัดตั้งและ
ดําเนินงาน “ตลาดชุมชนที่จําหนายสินคาอาหาร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย” ในชุมชนตางๆ
• การขยายผลสั ง คม
เรี ย นรู เ กษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย ใน
จังหวัดนครปฐม รวมกับหนวยงานรัฐ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรียนที่สนใจ
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ศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ
 ความเปนมา : ป 2550 กลุมชาวสวนผลไมที่เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตร เขาคิชฌกูฏ จํากัด จังหวัด
จันทบุรี เผชิญปญหาที่มีผลกระทบ
จากต น ทุ น การผลิ ต ที่ สู ง ขึ้ น ขณะ
เดียวกับราคาจําหนายผลไมมีราคา
ตกต่ํา (โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลที่
ผล ไม อ อกสู ต ล าด) กอปรกั บ
นโยบายรั ฐ ที่ ส ง เสริ ม การปลู ก
ยางพาราและปาลมน้ํามัน จึงทําให
ชาวสวนผลไม จํ านวนมากเปลี่ ย น
อาชีพไปปลู กยางพาราและปาล ม
น้ํามันแทน
 วัตถุประสงค: กลุมชาวสวนผลไม ภายใตแกนนําของพอวิชัย ประกอบทรัพย ประมาณ 20 คน มีความคิดที่
จะหาทางแกปญหาความผันผวนของราคาผลไม และทางเลือกสําหรับชาวสวนผลไมที่จะยังคงดํารงอยูในอาชีพชาวสวนผลไม
อยางยั่งยืน (โดยที่กลุมชาวสวนผลไม ภายใตแกนนําของพอวิชัย ไดริเริ่มพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพ โดยมีนักสงเสริม
สหกรณและนักวิชาการเปนพี่เลี้ยงในพื้นที่)
 การดําเนินการโครงการ วิจัย: เปนไปในรูปแบบของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ภายใตกลไกของโครงการ “เครือขาย
คุณคาผลไม” โดยมีระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจัยฯอยางตอเนื่อง 3
ระยะ ระหวางป 2552 – 2556 โดยการดําเนินการที่สําคัญ ประกอบดวย
5 ขั้นตอน
• การจั ด การความรู แ ละวางกรอบแนวทางเชิ ง กลยุ ท ธ
สําหรั บการขับเคลื่ อนระบบธุรกิ จของเครื อขายคุณคาผลไม ที่มีสหกรณ
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ไดประยุกตนําเอาการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณมาใช โดยมีนักสงเสริมสหกรณเปนพี่เลี้ยง
• การวางแผนธุรกิจ ผลไมคุณภาพ โดยสหกรณการเกษตรเขาคิช ฌกูฏ จํากัด รว มกับ ภาคีพันธมิตร
ธุรกิจ ดวยการนําเอาการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณมาใช
• การกระจายสินคาตามชองทางการตลาดตางๆ ภายใตแบรนดคิชฌกูฏโมเดล (KM) โดยภาคีพันธมิตร
• การติดตามขอมูลปอนกลับเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
• การพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพ ภายใตกลไกกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพที่นําเอาวิธีการเกษตรที่ดี
: GAP มาใชยกระดับคุณภาพผลไมจากฟารม (Best from Farm) และการสรางทายาทเกษตรกร
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 ดานเศรษฐกิจ :
 กลุ ม ชาวสวนผลไม คุ ณ ภาพ จํ า หน า ยผลไม คุ ณ ภาพได ป ล ะ 9,961 ตั น โดยใช ก ลไกของภาคี
พันธมิตร
เพิ่ มชองทางการจําหนายในประเทศ (เทสโกโลตัส แม็คโคร เครือข ายสถาบั นเกษตรกร) และ
ตางประเทศ ผานภาคีบริษัทสงออกไปยังประเทศจีน เวียดนาม บรูไน ตะวันออกกลาง
 ผลกระทบดานสังคม :
 ชุดความรู GAP ดวยจิตสํานึก ชุดความรูการจัดการและสงมอบผลไมคุณภาพ
 กอเกิดเปนสังคมฐานความรูในกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ และทายาทเกษตรกร
 ไดชุดความรู การผลิตการเกษตรที่ดีดวยจิ ตสํานึก หรือที่รูจักกันดีวา ชุดความรู GAP ดว ย
จิตสํานึก ที่พอวิชัย ประกอบทรัพย และกลุมชาวสวนผลไมไดสรางแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเผยแพรความรูสูสาธารณะ
 ตัวแบบธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่นําเอาการจัดการโซอุปทานมาใชในธุรกิจสหกรณ ซึ่งเปน
แนวปฏิบัติที่ดีในการสรางความสามารถในการแขงขันแกสหกรณการเกษตร
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคในสังคม ใหหันมาบริโภคผลไมคุณภาพภายใตแบรนดคิชฌ
กูฏโมเดล ซึ่งมีราคาสูงกวาแตบริโภคไดทุกผลอยางปลอดภัย
 การขยายผลเพื่อการนําไปใชประโยชน:
• ปจจุบันขยายผลจัดตั้งและดําเนินงาน ศูนยเรียนรูมีชีวิต (Living Learning Center) เพื่อการถาย
โอนความรู “วิ ถีชี วิ ต ชาวสวนผลไม คุณภาพ”
เพื่อการเผยแพร
• การถ า ยโอนความรู
พัฒนาเปน “นาสารโมเดล” แกกลุมชาวสวน
ผลไม จังหวัดสุราษฎรธานี
• การพัฒ นาหลัก สูต ร
เรียนรูสูการเกษตรยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี
ของชาวสวนผลไม โดยใชหองเรียนธรรมชาติ
เพื่อการแบงปนความรูระหวางภูมิปญญาและ
นวัตกรรมใหม ไปสูการยกระดับเกษตรกรมือ
อาชีพ และโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
โดยสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด
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ศูนยเรียนรู Farmer Shop
ความเปนมา: บอยครั้งที่เกษตรกร ซึ่งเปนหนวยผลิตในระดับตนน้ําของโซอุปทานสินคาเกษตร มักจะถูก
มองเปนปญหาของสังคมที่คอยรับความ ชวยเหลือ
จากภาครั ฐและหลายครั้งที่ป ญหาของเกษตรกร
ถูกหยิบยกขึ้นมาเปนปญหาระดับชาติไมวาจะเป
นเรื่องหนี้สิน ปญหาที่ดินทํากินและปญหาความ
ยากจน
ผลการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยฯ ชี้ใหเห็นปญหาและขอจํากัดของสินคาชุมชน สินคาสหกรณ และสินคา
เกษตรแปรรูปที่เผชิญกับปญหาขาดชองทางการตลาดที่ เขาถึงผูบริโภค กอปรกับคาการตลาดในการวางจําหนายสินคา
ในไฮเปอรมารท สูงมากจนทําใหผูประกอบการสินคาชุมชนแบกรับภาระไมไหว ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ตองเรงหาแนวทางแก
ไข เพื่อใหผูประกอบการกลุมดังกลาวสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค: มุงเนนไปที่การแกปญหา
เชิงโครงสราง ที่ผูประกอบการแตละคนไมสามารถแกไดตาม
ลําพัง โดยนําเอาวิธีการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณา
การมาใชเพื่อการบรรลุเปาหมายการทําธุรกิจอยางยั่งยืน ใน
แนวทางการคาที่เปนธรรมเพื่อสรางความแตกตางในสายตา
ผูบริโภคอันจะนําไปสูการยกระดับความสามารถในการแขงขัน
กรอบแน ว คิ ด สํ า หรั บ ตั ว แ บบธุ ร กิ จ
Farmer Shop: กรอบคิดสําหรับตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
เปนไปภายใตวิสัยทัศน “รานคาปลีกที่ผูผลิตและผูบริโภคเป
นเจาของรวมกัน” โดยดําเนินการในกิจกรรมสําคัญ 5 กิจกรรม ไดแก
 การสรางเครือขายอุปทานในกลุมผูประกอบการ SMEs โอทอป สถาบันเกษตรกรที่ผานการ
คัดเลือกเขารวมโครงการ
 การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาบรรจุภัณฑภายใตภาคีพันธมิตร ไดแก
สถาบันอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทาน (ระบบผลิต-จัดหา-สงมอบ- ตรวจสอบยอนกลับ)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีก เพื่อจําหนายสินคาในราคาเปนธรรม
 การสรางแบรนดFarmer Shop ภายใตสโลแกน “ไมไดหวังที่กําไร แคอยากใหเปนลูกคาประจํา”
การดําเนินการโครงการวิจัย: การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะเตรียมการ ไดแก การ
ออกแบบระบบธุรกิจ การคัดสรรผูประกอบการเขาเปนภาคี และการรณรงคสมาชิกผูบริโภค ระยะที่ 2 เปนระยะทดลอง
พัฒนารานตนแบบ และพัฒนาระบบ/กลไกการจัดการธุรกิจภายใตโซอุปทาน และระยะที่ 3 ระยะขยายผลสูชุมชน
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ผลลัพธการวิจัย: การดําเนินการวิจัยที่ผานมาจนถึงปจจุบันซึ่งอยูในระยะพัฒนารานตนแบบที่คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลลัพธการวิจัยดังนี้
 ดานเศรษฐกิจ: รานคาตนแบบที่คณะเศรษฐศาสตร มียอดจําหนายเฉลี่ยเดือนละ 60,000 บาท ผล
การดําเนินการโครงการซื้อขาวจากชาวนา ปจจุบันมีสมาชิกประจําจํานวน 300 ราย จําหนายขาวแบรนดคุณธรรมและเกิด
บุญเฉลี่ยเดือนละ 2 ตัน ผลการติดตามแบรนดจากเครือขายสมาชิกพบวา มีความพึงพอใจการบริการอยูในระดับดีมาก มี
ความรูสึกวาสินคามีความแตกตางจากรานคาปลีกอื่น และใหความสนใจในแนวคิดของราน Farmer Shop ที่ใหการ
สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการรายยอยในแนวทางการคาที่เปนธรรม
ดานสังคม
 ภาคีเครือขายผูประกอบการที่เปนสมาชิกของโครงการฯมีจํานวน 236 ราย และเขามาสวนรวมใน
เวทีเรียนรูของโครงการอยางตอเนื่อง
 สมาชิกผูบริโภคมีจํานวนทั้งสิ้น 1,309 ราย มีสมาชิกที่อุดหนุนสินคาประจํา400 ราย ไดรับขอมูล
ขาวสารผานเครือขายสังคมขอมูลขาวสารจากโครงการ
 ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับบริการสงเสริมความรูที่เปนประโยชนกับการดําเนินชีวิต
อาทิ การบริโภคอาหารปลอดภัย พืชสมุนไพร ฯลฯ
การขยายผลเพื่อการนําไปใชประโยชน :
• ปจจุบั นมีแผนขยายผลการจัดตั้งร านค าชุมชนที่ สหกรณการเกษตรปราสาท จํากั ด และสหกรณ
บริการสื่อสาธารณะ จํากัด รานหงสทองเฮลทสเตชั่น เมกะบางนา และรานคาชุมชนภายใตแดนดําเนินงานของสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในระหวางป 2556-2559
• การจั ดตั้ งชมรม/สมาคมผู ป ระกอบการที่ เป น ภาคีร าน Farmer
Shop เพื่อใชเปนกลไกการ
ขับเคลื่อนไปสูสังคมฐานความรูดวยการยกระดับการสรางสมรรถนะแกผูประกอบการรายยอยใหมีความสามารถในการแขงขัน
• การยกระดับรานตนแบบที่คณะเศรษฐศาสตรในการขับเคลื่อนโครงการขาว-ผักเพื่อสุขภาพ โดยมี
จุดมุงหมายรณรงคใหผูบริโภค-ประชาคม มก. หันมาสนใจในการบริโภคอาหารสุขภาพ และการติดตามแบรนด Farmer Shop
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 หลักสูตรชาวนามืออาชีพ
หลักสูตรชาวนามืออาชีพ มีจุดมุงหมายสําคัญในการสรางแนวคิด การออกแบบหลักสูตรเรียนรูและการจัดการ
เรี ย นรู แ ก ลู ก เกษตรกร ตลอดจนการจั ด ทํ า ข อ เสนอเชิ ง
นโยบายและสาธารณะ สํ าหรั บ การเพิ่ มสมรรถนะแก ลู ก
เกษตรกรในการทําการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืน การสราง
แนวคิดการเรียนรูมุงไปที่การยกระดับสมรรถนะแกชาวนา
ใน 3 มิติ คือ การปรับทัศนคติที่ดีตออาชีพทํานา การปรับ
วิธีคิดใหชาวนาสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง และการ
เพิ่ม พู น ความรู แ ละทั ก ษะในการประกอบอาชี พและการ
ดําเนินชีวิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการ
พั ฒ นาเป น “ชาวนามื อ อาชี พ ” ตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค คือ “รักษคุณธรรม คิดสรางสรรคและแบงปน มี
ศรัทธาในอาชีพ ใฝหาความรูอยูตลอดเวลา และกอใหเกิด
สมดุลในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต”
การออกแบบหลักสูตรเปนไปในแนวทางของ Backward Design ที่หยิบยกสภาพปญหาของชาวนาเปนประเด็น
ในการกําหนดเปาหมายการเรียนรู กรอบการประเมินผลการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู กระบวนการออกแบบหลักสูตร
เปนไปภายใตการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา เศรษฐศาสตรเกษตร เกษตรศาสตร ปราชญชาวบาน นักสงเสริม
เกษตร แกนนําชาวนาที่เผชิญปญหาในอาชีพ และผูนํา
สถาบันเกษตรกร เพื่อนําไปทดลองใชหลักสูตรในพื้นที่
เปาหมาย 4 พื้นที่จังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมี
ผลการประเมิ น อยู ใ นระดั บ “น า พอใจ” มี ก าร
ปรับเปลี่ยนทั้งในมิติ ทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรมการ
ทํานาที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรู
ปจจุบันกอเกิดเปน ชุมชนเรี ยนรูภายใต
กลไกของโครงการวิจัยฯ ประกอบดวยภาคีเครือขาย
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ว มพั ฒ นาหลั ก สู ต ร 61 คน ภาคี
เครือขายงานวิจัยที่เขามามีสวนรวมในการวิจัยที่เปน
ปจเจกบุคคล 180 คน และที่เปนองคกร จํานวน 21
องคกร มีผูเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการวิจัยทั้งสิ้น
2,181 คน โดยมีโครงการที่นาสนใจในการตอยอดและขยายผลการดําเนินงานทั้งสิ้น 10 โครงการ ประกอบดวย โครงการ
พัฒนาชาวนามืออาชีพ จ.ศรีสะเกษ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด และสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ โครงการขยายผลสูเยาวชน จังหวัดอยุธยา ของสถาบันรามจิตติ โครงการขยายผลสูเยาวชนกลุมเกษตรกรบาน
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คลองใหญ จังหวัดชัยนาท โครงการพัฒนาหลักสูตรเปนระบบของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงราย โครงการศูนย
เรียนรูชาวนาคุณธรรม จ.ยโสธร โครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย ภายใตการดําเนินงานของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
จ.นครปฐม โครงการขยายผลจัดตั้งสหกรณผูผลิตเมล็ดพันธุ ภายใต
เครื อ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร โครงการขยายผลศูนยผลิต
เมล็ดพันธุชุมชน ภายใตเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร โครงการ
ขย า ยผ ล ศู น ย เ รี ย น รู เ ก ษต ร ป ล อ ด ภั ย ภ า ย ใ ต เ ค รื อ ข า ย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน และโครงการผลิตขาวปลอดภัยของ
กลุมเกษตรกรบานคลองใหญ จ.ชัยนาท
เพื่ อ การต อ ยอดและขยายผลการนํ า หลั ก สู ต รไปใช
ประโยชน คณะนักวิจัยจึงไดสรางกระบวนการมีสวนรวมกับภาคีใน
การวางกรอบยุ ท ธศาสตร ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ
สมรรถนะสูการเปนชาวนามืออาชีพ และสรางโอกาสทางเลือก
แกชาวนาเพื่อสืบสานอาชีพการทํานาอยางยั่งยืน โดยไดกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน : ชาวนามีปญญา สามารถสืบสาน
อาชีพ และดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
พันธกิจ : มุงสรางระบบการเรียนรูและโอกาส
ทางเลื อ กแก ช าวนาไทยในแนวทางการค า ที่ เ ป น ธรรม ซึ่ ง จะ
ประกอบดวยกลุมงานสําคัญ ไดแก
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางสรรคชุดความรู นวัตกรรม หลักสูตรเรียนรูและเครือขายการเรียนรูของผู
มีสว นเกี่ ยวข องเพื่อสนับ สนุน การพัฒ นาชาวนาใหเป นมืออาชีพ และการสร างสรรค ธุรกิ จทางเลือกแกช าวนาที่ สามารถ
เชื่อมโยงการสงเสริมการผลิตขาวคุณภาพสูตลาด
2. การสรางระบบการเรียนรูที่เชื่อมโยงการเรียน
ทั้งที่อยูในระบบทางการและไมเปนทางการที่สามารถเขาถึงชาวนา
ทายาทเกษตรกร และเยาวชนในโรงเรียน/สถานศึกษา
3. การสร า งสรรคส ถาบั น ชาวนาในรู ป แบบของ
ธุรกิจ ฐานสังคมที่ จะชว ยเปน กลไกในการสรางโอกาสทางเลือกของ
ชาวนาสูระบบการคาที่เปนธรรม
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4. การพัฒนาระบบสนับสนุนในทิศทางที่เกื้อหนุนใหเกิดการจัดการโซอุปทานในระบบธุรกิจสรางสรรคที่
ชาวนาและภาคีเขามามีสวนรวมอยางเทาเทียม
ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่สําคัญ มี 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
1. การวิจัยเพื่อสรางตัวแบบหลักสูตรเปนระบบ ตัวแบบการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมนําการพัฒนา
หมายถึง การวางกรอบวิจัยอยางเปนระบบเพื่อสนับสนุนการสรางสรรคตัวแบบหลักสูตร ตัวแบบการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ และนวัตกรรมนําการพัฒนาในทิศทางที่จะเสริมสรางสมรรถนะใหเปนชาวนามืออาชีพ
2. สรางเครือขายสถาบันการเรียนรูเขามามีสวนรวมพัฒนา หมายถึง การสรางเครือขายการเรียนรูอยางเปน
ระบบ ซึ่งมีองคประกอบทั้งทรัพยากรบุคคล สถาบันที่ทําหนาที่เปนแกนนําขับเคลื่อนการสรางเครือขายขยายผลสูชุมชน และ
สถาบันในการจัดการเรียนรูสูชาวนาอยางทั่วถึง เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงตามกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรและวิสัยทัศน
3. สรางชาวนามืออาชีพและการสืบทอดทายาท หมายถึง กลไกและกระบวนการสรางสมรรถนะชาวนา
มืออาชี พของหน ว ยงาน/องค กร/สถาบั น เกษตรกร/สถาบัน การศึกษาที่เขามามีสว นรว มในการขับ เคลื่อนการยกระดับ
สมรรถนะชาวนาสูการบรรลุวิสัยทัศน
4. สรางระบบธุรกิจสรางสรรคจากแปลงนาสูสากล หมายถึง การเสริมสรางระบบธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงโซอุปทาน
เพื่อพัฒนาระบบการผลิตขาวคุณภาพ กระจายไปสูตลาดอยางเปนธรรมและเทาเทียม ซึ่งจะชวยลดขอจํากัดและอุปสรรคที่เปนอยูใน
ปจจุบัน และสรางโอกาสในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตอยางเปนธรรมและเทาเทียม ในทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ :
ดวยตระหนักดีวา ชาวนาเปนกลุมคนสวนใหญของประเทศไทยที่อยูในอาชีพการเกษตร และเผชิญหนากับปญหา
ความเหลื่อมล้ํา โดยขอคนพบจากการวิจัยในครั้งนี้ไดชี้ใหเห็นขอจํากัดซึ่งเปนชองวางในการพัฒนาอยู 2 ประการ คือ ประการแรก
มาจากเหตุปจจัยที่ชาวนามีทุนทรัพยากรนอย อันประกอบไปดวย ทุนความรู ทุนเศรษฐกิจ (ที่ดิน เงินทุน) และทุนทางสังคม (การ
มีสถาบั น/กลุม/องคกร ช วยเป นกลไกในการส งเสริ ม
อาชี พตามสภาพป ญหาของชาวนา) ทําให เกิดป ญหา
หนี้สิน ไมมีที่ดินทํากิน ตนทุนการผลิตสูง ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพอคาคนกลาง ประการที่สอง ชาวนาขาด
โอกาสในการเขาถึงแหลงปจจัยการผลิตและตลาด โดย
สวนใหญ ชาวนามั กไม มีทางเลื อกในการสร างอํ านาจ
การต อรอง ทั้ งในการจั ดหาป จจั ยการผลิต และการ
จําหนายผลผลิตในราคาที่เปนธรรม โดยผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ชี้ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษวา การเพิ่มพูนความรู
และทักษะแกชาวนา ทั้งดานวิชาการและวิชาชีวิต และ
การเป ดมุมมองในด านการสร างสมดุ ลระหว างอาชีพ
แนวทางการพัฒนาในรูปแบบ Community Base
และชีวิต ตามแนวทางของหลักสูตรดังกลาวจะชวยใหชาวนามีปญญา สามารถสืบสานอาชีพและดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ดังนั้น
เพื่อการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน จึงมีขอเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ 3 ประการ ไดแก สงเสริมใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
เขาใจ เขาถึง และนําไปใชพัฒนา การสรางกลไกและระบบสนับสนุนการเรียนรู และการสรางโอกาสและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การขับเคลื่อนการพัฒนาสูการบรรลุวิสัยทัศน
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 นวัตกรรมการเงินสหกรณ: SHOs

system

การขับเคลื่อนการพัฒนา SHOs System” โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะรณรงคการมีสวนรวมของสหกรณ

สมาชิกในการขับเคลื่อนสูระบบ SHOs System ใหมีการออกแบบกระบวนการขับเคลื่อน SHOs System และพัฒนา
เครื่องมือสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณออมทรัพย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ SHOs System
1. ระบบการเงิ น ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรการเงินตามหลักมาตรฐานสากล
เพื่อภาพลักษณเปนที่เชื่อ มั่นไววางใจ
2. ระบบการเงิ น ที่ มี บ ริ ก ารที่ เ ป น ธรรม
มุงเน น การส งเสริ ม ให ส มาชิ ก ประหยั ด มี จิ ต สํ า นึ กการ
ออม มีวินัยทางการเงินเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
การยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของสมาชิก
3. ระบบการเงินที่มีโครงสรางพื้นฐานและ
กลไกการบริหารความเสี่ยง สภาพคลอง ความเพียงพอ
ของเงิ น ทุ น เพื่ อความเข มแข็ งเป น ป กแผ น บนพื้ น ฐาน
ของระบบการบริหารจัดการที่มีอิสระพึ่งพาตนเองได
4. ระบบการเงิ น ที่ มี ร ะบบการบริ ห าร
จัดการที่ดี เกิดจากการมีสวนรวมของทรัพยากรมนุษยที่มี
ความรูความเขาใจในอัตลักษณของสหกรณออมทรัพย
กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System 1
ผลการวิจัยในป 2554 ไดเสนอกรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System ซึ่งประกอบดวยการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานระบบสนับสนุนที่เชื่อมโยงการดําเนินงานกับ ชสอ. สหกรณสมาชิก และภาคีสูสมาชิกรายบุคคลดังภาพ

1

อานรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและรวมมือกันระหวางสหกรณ”, 2554.
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กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System
โครงสร้างพื�นฐาน

รั บบ
นโยบาย
แผนแม่บท
เทคโนโลยี
คพช.
รั บบฐาน
มาตรการ
Platform
สารสนเทศ
ภายใต้
ข้อมูลกลาง
เงื�อนไข/
SHOs
ที
เ
�
ชื
อ
�
มโยง
แผนพะฒนา
มาตรฐาน
Data Pool
System
ฐานข้
อ
มู
ล
สหกรณ์
คุณสมบัติ
กรรมการผู้บริหารสอ.
สอ.
รั ยั ที� 3

Steering
Committee

ระบบสนับสนุน

• ระบบการเรียนรู้ที�เข้าถึงกลุ่มเป�าหมาย
สมาชิก กรรมการ ฝ�ายจัดการ
เพื�อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ สอ.

• กองทุนประกันเงินฝากเพื�อเป�น
หลักประกัน/คุ้มครองผู้ฝาก
• กองทุนเสถียรภาพ (Stabilization
Fund) กลไกการประกันความเสี�ยง

• หน่วยส่งเสริมธุรกิจตาม Platform SHOs
System

• กองทุนร่วมลงทุน Mutual Fund
บริหารสภาพคล่องของระบบ

พันธกิจ ชสอ.
การกําหนด Agenda SHOs system
เป�นนโยบาย ชสอ.
การปรับโครงสร้างการบริหาร งาน ชสอ.
การผลักดันให้มีการกําหนด Agenda
SHOs System จัดตั�ง Steering
Committee
การสนับสนุนให้ สอ. เข้าร่วมโครงการ
ตาม Platform SHOs system
การผลักดันการพัฒนา
โครงสร้างพื�นฐาน

• หน่วยที�ปรึกษาด้านการบริหารความเสี�ยง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการที�ดี

• Private Repo

• หน่วยส่งเสริมการกําหนดมาตรฐานและ
จัดอันดับมาตรฐาน สอ.

• พันธมิตรธุรกิจกับบริษัทประกันภัย
ในลักษณะ SHOs System

การดําเนินการระบบสนับสนุน

• เครือข่าย SHOs System
ทําธุรกรรมการเงินด้วยกลไกแบบ
ธุรกิจ (Portfolio Planning)

การปรับโครงสร้างการเงิน ชสอ./สอ.
เพื�อสร้างความมั�นคง

• หน่วยวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรม
รูปแบบการพัฒนา SHOs System

สหกรณ์สมาชิกและภาคี
สมาชิกรายบุคคล

โครงการ Restructuring
ในการแก้ป�ญหาหนี�หลายทางผ่าน
กลไกแผนธุรกิจร่วมชสอ.-สอ.

กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs system

ขอพิจารณาสําหรับกรอบการขับเคลื่อนสู SHOs System
ขอพิจารณาสําหรับกรอบการขับเคลื่อนสู SHOs System นั้น ควรเปนไปภายใต แผนแมบท ซึ่งกํากับดูแลโดย
คณะทํางานเฉพาะกิจ (Steering Committee) ที่มาจากตัวแทนสหกรณและภาคีเครือขาย ทั้งเครือขายอุปทาน เครือขาย
พันธมิตรธุรกิจ และเครือขายอุปสงค ซึ่งควรเริ่มตนจากสหกรณออมทรัพยและพันธมิตรธุรกิจที่เห็นชอบและสมัครเขารวม
โครงการนํารองอยางเปนทางการ
มาตรการที่สําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อปรับโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนา SHOs System ไดแก การ
ปรับปรุงกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบ ทั้งที่มาจากนโยบายรัฐและสหกรณ เพื่อใหมีการดําเนินงานที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน และเปนที่เชื่อมั่นไววางใจตอกัน อีกทั้งการจัดใหมีกลไกการบริหารสภาพคลอง กลไกการบริหารความเสี่ยง และ
เครื่องเตือนภัยสําหรับระบบการเงินที่มั่นคงมีเสถียรภาพ อาทิ กองทุนรักษาสภาพคลอง Private Repo กองทุนเสถียรภาพ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของภาคี ตลอดจนแผนการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรเพื่ อการรองรั บ ระบบไอซีที (ICT) การพัฒ นาระบบการเรีย นรูแกทรัพยากรบุคคลสหกรณออมทรัพย เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการจัดการที่ดี ตามเงื่อนไขมาตรฐานสหกรณออมทรัพย โดยปรับโครงสราง ชสอ. ใหมีกลไกการบริหารจัดการใน
ทิศทางที่เกื้อหนุนการพัฒนาตามแผนแมบท SHOs System และกลไกการติดตาม สนับสนุนภาคีภายใตขอตกลง
ขั้นตอนการขับเคลื่อนสูการพัฒนา SHOs System
ขอเสนอสําหรับขั้นตอนการขับเคลื่อนการพัฒนาสู SHOs System ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 6 ขั้นตอน ไดแก
ขั้น ตอนที่ 1 การพั ฒ นาระบบการจัดการเรีย นรูที่เขาถึงสหกรณส มาชิกและภาคีเพื่อยกระดับ สมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษยของขบวนการสหกรณออมทรัพยใหมีความรู ความเขาใจ จิตสํานึกและทักษะการบริหารจัดการที่ดี ตาม
กรอบการขับเคลื่อน SHOs System
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํา (ราง) แผน
แมบท ภายใตคณะทํางานเฉพาะกิจที่มาจาก
ตั ว แทนภาคี พั น ธมิ ต ร การพั ฒ นาสู SHOs
System
เพื่ อ ใช เ ป น กรอบทิ ศ ทางเชิ ง
ยุทธศาสตรระหวางภาคีที่เขามามีสวนรวม
ขั้ น ตอนที่ 3 การรณรงค รั บ สมั คร
ภาคี พั น ธมิ ต รเข า ร ว มโครงการ ทั้ ง ภาคี
เครือขายอุปทาน ที่เปนแหลงที่มาของเงินทุน
ภาคี เ ครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ อาทิ บริ ษั ท
คอมพิ ว เตอร บริ ษั ท ประกั น ภั ย บริ ษั ท ที่
ปรึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษา และภาคี
เครือ ข า ยอุ ป สงค ได แ ก สหกรณ ที่ ตอ งการ
เงินกู สถาบันการเงินที่เปนแหลงลงทุนตาม
เงื่อนไข SHOs System โดยการเขารวมใน
โครงการนํารอง ควรเปนไปอยางเปนทางการ
ในรูปแบบ Corporate System
ขั้ น ตอนที่ 4 การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศภายใตโครงการนํารอง และมีทีมพี่
เลี้ยงที่เชี่ยวชาญใหการกํากับแนะนํา
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาแผนธุรกิจ
เชื่อมโยงธุรกรรมการเงินระหวาง ชสอ. และ
ภาคี พั น ธมิ ต ร ซึ่ ง รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
โครงสราง ขอบังคับ ระเบียบ และแผนการ
ทํ า งานร ว มกั น อย า งเป น ทางการภายใต
โครงการนํารอง
ขั้ น ตอนที่ 6 การประเมิ น ผลและ
พัฒนาเพื่อการขยายผลสูขบวนการสหกรณ
ในระยะตอไป
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 การสรางกลไกผูตรวจสอบกิจการเพื่อสรางธรรมาภิบาลในสหกรณ
หลักสูตรอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ชํานาญการเปนหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่นําชุดความรูใหมที่ได
จากการวิจัยมาเผยแพรผานโครงการฝกอบรมโดยนํามายกรางตัวแบบ
หลักสูตรบริการวิชาการ และการจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม
และการจัด ทําโครงการฝกอบรม ภายใตเครื อขายผูทรงคุณวุฒิ ที่เป น
คณะทํ า งานพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให ไ ด ตั ว แบบหลั ก สู ต รฝ ก อบรมที่
สามารถยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
และมีความพรอมที่จะเขาไปขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ ในทิศทางของ
การนําคุณคา (ประโยชน) สูสมาชิกและชุมชน และการเปนองคกรพึ่งพา
ตนเอง (Autonomous) ซึ่งสถาบันฯจะสรางกลไกใหเกิดเปนเครือขาย
ผูนําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสูสังคมฐานความรูในอนาคตที่จ ะ
เปนเสาหลักทางความคิดแกสังคมตอไป
โดยหลักสูตรอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ออมทรัพยมี
วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ ที่ จ ะเพิ่ ม พู น วิ สั ย ทั ศ น ความรู ทั ก ษะ และ
ประสบการณ เพื่อใหผูผานการอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบ
กิจการสหกรณไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยการเสริมสรางกรอบคิด
หลักการ และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ เทคนิคดานการตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และการจัดทํารายงานการตรวจสอบ
กิจการ การใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management)
เพื่อการถายทอด ทักษะ ประสบการณ ระหวางผูเขารวมการฝกอบรม และ
วิทยากรผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายใตบรรยากาศ
เป น กั น เอง อั น จะทํ า ให ผู เ ข า ร ว มการฝ ก อบรม ได ทั้ ง ความรู และ
ความสัมพันธอันดี ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือระหวางกันตอไปในอนาคต
ในรอบป พ.ศ. 2556 มีกาจัดการอบรม 2 ครั้ง มีผูเขาอบรม
จํานวน 125 ราย
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ผลงานวิจัยไดรับรางวัลในรอบป พ.ศ. 2556
 กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ภายใตโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิง
คุณคาสามพราน ภายใตการดําเนินการของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่เกิด
จากการรวมตัวกันของภาคีกลุมเกษตรอินทรีย กลุมแมบาน กลุมเกษตรยั่งยืน
กลุมปลูกขาวเกษตรยั่งยืน กลุมโอทอปวัดไรขิง และโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ จ.
นครปฐม โดยมีโรงแรมสวนสามพรานเปนแกนนํา ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.
2551 ที่ตองการรวมมือกันแกปญหาผลกระทบในการประกอบอาชีพและการ
ดําเนินชีวิตที่ไดรับผลกระทบจากสภาวะแวดลอมและมลภาวะ โดยการผนึกกําลัง
ของภาคีในการสรางสรรคตัวแบบธุรกิจชุมชนรูปแบบใหมบนหลักการพึ่งพาและ
รวมมือกันในการสรางสังคมฐานความรูเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย จึงไดมีการจัดตั้ง
และดําเนินการตลาดสุขใจ และศูนยเรียนรูมีชีวิตเพื่อใชเปนกลไกในการเชื่อมโยงระหวางผูผลิต
และผูบริโภค เพื่อยกระดับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียแกเกษตรกร และ
พัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” ที่ดําเนินการกิจกรรมสําคัญ 4
กิจกรรม ไดแก การพัฒนาระบบบริหารจั ดการกลุมสูเป าหมายรวม “ภาคีทุกคนมีจิตสํานึก
เกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลักในการใหความรูและปญญา ไปสูความกินดีอยูดี
มีความสุ ขถ วนหน า” การพั ฒนาระบบการรั บรองมาตรฐานปลอดภั ยและมาตรฐานเกษตร
อินทรีย การใชกลไกการตลาดของ “ตลาดสุขใจ” เปนศูนยเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะแก
เกษตรกร และการติดตามาประเมินผลการพัฒนาระบบธุรกิจ
จากพลังความรวมมือในการขับเคลื่อนกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน จนไดรับ
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ในดาน SME CSR จาก
Enterprise Asia ในป 2555 ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงแรกในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลนี้ใน
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปนการตอกย้ําความสําเร็จของกลุมธุรกิจเชิงคุณคา
สามพราน ในป 2556 ได รับ รางวัล ยอดเยี่ย ม
ประเภทแหล ง ท อ งเที่ ย วนั น ทนาการเพื่ อ การ
เรียนรูจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ประจําป 2556
จัดโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตามดวยรางวัล PATA Grand Awards 2013
สาขาสื บสานมรดกและวัฒนธรรม จากสมาคมส งเสริมการท องเที่ยวภูมิภาคเอเชี ย
แปซิฟค หรือ Pacific Asia Travel Association (PATA) และรางวัลประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา ประเภทองคกรที่มีคุณคาแหงป พ.ศ. 2556
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 กลุมเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดใหการสนับสนุนและคําแนะนํากลุมชาวนาภายใตเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมเพื่อ
แกปญหาราคาผลผลิตตกต่ําบนหลักการพึ่งพา
และร วมมื อกั น โดยใช กลยุ ทธ ด านการตลาด
“การสรางแบรนดสินคา” เพื่อใหผลผลิตมีความ
แตกตางในสายตาของผูบริโภค
กลุ ม ชาวนาคุ ณ ธรรม จํ า นวน
108 คน ไดรวมกันกําหนด
ปฏิ ญญาในการผลิ ตที่ มี
กระบวนการรับรองคุณภาพ
ขาวคุณธรรม 2 มาตรฐาน
คื อ การรั บรองคุ ณภาพ
เกษตรอินทรีย (IFOAM) และการรับรองคุณภาพขาวคุณธรรม ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใหชาวนาผูผลิตตองถือ
ศีล ลดอบายมุข 3 ประการ ไดแก ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน รวมทั้งไดนําชุดความรูการเชื่อมโยง
เครือขายคุณคาและการจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการมาประยุกตใชในการรวมมือกันของภาคีพันธมิตร
ภายใต โซอุปทานสําหรับการผลิตขาวคุณธรรมไปสูผูบริโภคเพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกในการจําหนายขาวจากการถูกเอาเปรียบจาก
พอคาคนกลางและเพื่อเปนการสรางแบรนดขาวคุณธรรมใหผูบริโภคเชื่อมั่นไววางใจ
จนไดรับรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 สาขา
บริหารธุรกิจ การจัดการ การทองเที่ยวและเศรษฐศาสตร
ปจจุบัน กลุมชาวนาคุณธรรมไดรวมการจัดตั้งศู นยเรียนรู มีชีวิตเพื่อ
เผยแพร วิ ถี ชี วิ ตชาวนาคุ ณธรรม เป นตั วแบบของชาวนาที่ มี วิ ถี ชี วิ ตและวิ ถี การ
ประกอบอาชี พที่ เป นแนวปฏิ บั ติ ที่ดี แก สาธารณะชนและผู สนใจ จนได รั บรางวั ล
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา ประเภทองคกรที่มีคุณคาแหงป
พ.ศ. 2556 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปนองคกรที่มีอัตลักษณสหกรณและแสดงใหเห็น
คุณคาของการเปนธุรกิจฐานสังคมอยางแทจริงในการเปนแบบอยางสืบไป
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 กลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ
จากการที่กลุมชาวสวนผลไม จ.จันทบุรี ตองประสบปญหาเรื่องความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ตนทุนการผลิตที่
สูงขึ้ น และป ญหาจากนโยบายรั ฐที่
สงผลกระทบต อการประกอบอาชีพ
ชาวสวนผลไม จึ ง ทํ า ให เ กิ ด การ
รวมตั วกั นโดยมี พอวิ ชั ย ประกอบ
ทรั พ ย ประธานกลุ ม ผู ป ลู ก ผลไม
คุ ณภาพ อ.เขาคิ ชฌกู ฎ จ.จั นทบุ รี
ร วมกั บเจ าหน าที่ ส งเสริ มสหกรณ
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ที ม งานสหกรณ
การเกษตรเขาคิ ชฌกู ฎ จํ ากั ด และ
กลุมชาวสวนผลไม โดยการสนับสนุน
ของสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ
ผนึ กกํ าลั งกั น เพื่ อหาแนวทางการ
จัดการปญหาที่ชาวสวนผลไมเผชิญอยูไดอยางยั่งยืน โดยนําการจัดการโซอุปทานมาประยุกตใชในธุรกิจสหกรณ ในการผลิตผลไม
คุณภาพ การทํา GAP ดวยจิตสํานึก และการสรางสังคมฐานความรู
เพื่ อยกระดั บการผลิ ตของกลุ มชาวสวนผลไม ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได แก การนํ าชุ ดความรู “การทํ า GAP ด วยจิ ตสํ านึ ก” มา
ประยุกตใชในการทําสวนผลไมคุณภาพภายใตแบรนด “คิชฌกูฎ”
การพัฒนาเปนสังคมฐานความรูในกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพและ
ทายาทเกษตรกร การประยุกตการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ
มาใชในสหกรณ การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด และการจั ดตั้งและ
ดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิตชาวสวนผลไมคุณภาพเพื่อเผยแพรแก
สาธารณชน จนได รั บรางวั ลประกาศเกี ยรติ คุ ณนั กสหกรณ และ
สหกรณที่มีคุณคา ประเภทองคกรที่มีคุณคาแหงป พ.ศ. 2556 ซึ่ง
แสดงให เห็นถึงการเปนองคกรที่มีอัตลักษณ สหกรณและแสดงให
เห็ นคุ ณค าของการเป นธุ รกิ จฐานสั งคมอย างแท จริ งในการเป น
แบบอยางสืบไป
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในรอบป พ.ศ. 2556
จากชุดความรูที่ไดจากงานวิจัย ไดแก ชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา ชุดความรูเครือขายคุณคากับการ
แกปญหาความยากจนใน 3 มิติ ชุดความรูการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ชุดความรูการขับเคลื่อนกลยุทธสูการ
เปลี่ยนแปลง ชุดความรูการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ ชุดความรูกรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปน
ธรรม และชุดความรูการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม นั้น ไดมีหนวยงานที่มีความสนใจนําชุดความรูของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณไปใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา ไดแก

 การขยายผลนําหลักสูตรชาวนามืออาชีพไปใชในกลุมเกษตรกรฯ
การทําขอตกลงความรวมมือในการใชหลักสูตรชาวนามืออาชีพไปใชในการอบรมชาวนาภายใตเครือขาย
บริษัท บางซื่อโรงสี ไฟเจีย เมง จํา กั ด เพื่อสรา งทางเลือกใหมแกช าวนาในการลดตน ทุน เพิ่มผลผลิตตอไร และใชกลไก
การตลาดทดแทนการเขารวมโครงการรับจํานํา ควบคูไปกับการติดอาวุธทางปญหาแกเกษตรกรเพื่อปรับทัศนคติ ปรับวิธีคิด
และเพิ่มพูนความรูดานการจัดการโซอุปทานสูแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนเวลา 3 ป ตั้งแต 25 มกราคม 2556 ถึง 24
มกราคม 2559

พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางมก.โดยสว.สก.
กับบ.บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556
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 ขอตกลงความรวมมือ 4 หนวยงาน เพื่อการขับเคลือ่ นธุรกิจฐานสังคมผาน Smart Officers
การทําขอตกลงความรวมมือระหวาง 4 หนวยงาน ไดแก ส.ป.ก.-สว.สก.-สกว.-สวก.ในการถายโอนความรู
จากงานวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณไปพัฒนา Smart Officers และ Smart Farmers ภายใตกรอบยุทธศาสตรการ
ขับเคลี่อนเสาหลักกลยุทธสูเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร การเชื่อมโยงโซอุปทานในธุรกิจของชุมชน การสรางกลไก
การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบการแกผูนําชุมชน/ผูประกอบการ/สหกรณ การรณรงคใหคนในสังคมมีจิตสํานึก
พึ่งพาและรวมมือกันพัฒนาประเทศ 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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 การจัดตั้งและดําเนินการราน Farmer Shop ณ สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด
สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด รวมผลักดันการคาที่เปนธรรมโดยนําโมเดลรานตนแบบ Farmer Shop ไป
เปดที่สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด จ.สุรินทร ดวยเหตุผลวาสหกรณนั้นไมไดมุงหวังที่กําไรเชนเดียวกับสโลแกนของ
Farmer Shop ที่วา “ไมไดหวังที่กําไร แคอยากให
เปนลูกคาประจํา” เปนการชวยเหลือเกษตรกรหรือ
สมาชิกสหกรณเ องใหมีลู ทางในการนําสิ น คา จาก
ทองถิ่นเขามาคัดสรรและนําไปวางจําหนายในราน
Farmer Shop ซึ่งจะเปนการชวยใหสมาชิกมีอาชีพ
และรายได เ พิ่ ม มากขึ้ น และยั ง เป น แนวทางให
สมาชิ ก ในท อ งถิ่ น ได ต ระหนั ก และปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการผลิตของตัวผูผลิต และพฤติกรรมการ
บริโภคของผูบริโภค โดยฝายผูผลิตในทองถิ่นหรื อ
เกษตรกรผูผลิตวัตถุดิบก็จะมีเปาหมายที่จะมุงผลิต
สินคาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อนําเขารวมคัดสรรเปนสินคาของ Farmer Shop หากผูประกอบการหรือเกษตรกรรายใด
ที่ผลิตภัณฑยังไมไดมาตรฐาน ก็จะไดรับการชวยเหลือใหคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญของโครงการ สวนผูบริโภคเองก็จะมีการ
ปรับเปลี่ยนหันมาใชสินคาที่ผลิตโดยคนในประเทศและเปนสินคาของคนไทยอยางแทจริง
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 การเชื่อมโยงภาคีเครือขายเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาความสามารถของชาวนา
โครงการต อยอดนํ าชุ ดความรู การวิ จั ยไปพั ฒนาความ
เขมแข็งแกเจาหนาที่รัฐในประเทศแถบลุมน้ําโขง ไดแก ประเทศลาว
เวียดนาม และพมา ใหมีสมรรถนะและความพรอมในการสงเสริมการ
จั ดตั้ งกลุ มเกษตรกรเพื่ อเป นกลไกการแก ไขปญหาความยากจนแก
เกษตรกรภายใตภารกิจของสถาบันลุมน้ําโขง

การเชื่ อมโยงภาคี กั บสถาบั นฝ กอบรมในประเทศอาเซี ยน 10
ประเทศ สําหรับโครงการความรวมมือทางวิชาการ และการพัฒนาผูนําสหกรณ

การเชื่อมโยงภาคีเครือขายกับ Myanmar Food Safe
Working Group (FSWG) เพื่อความรวมมือทางวิชาการและการถายโอน
ความรูจากการวิจัยสูกลุมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

การขยายผล “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ” สูการจัดการการเรียน
การสอนแกคณาจารยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
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กิจกรรมในรอบป พ.ศ. 2556
 การจัดเวทีเสวนาวิชาการและโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและ

สหกรณทีม่ ีคุณคาแหงป พ.ศ. 2556
โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ และสหกรณที่มีคุณคาแหงป เปน
โครงการที่ จั ดขึ้ นเพื่อใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ
สหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ในยุทธศาสตรที่ 2 วาดวยการพัฒนาผูนําและผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับสหกรณที่มีศักยภาพและความพรอมที่จะเปนผูนํา การเปลี่ยนแปลงในการ
ขับเคลื่อนสหกรณไปในทิศทางของการพึ่งพาตนเอง โครงการนี้อยูภายใตความรับผิดชอบ
ของ สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตป 2552 จนถึงปนี้เปนปที่ 5 ของการจัดประกาศเกียรติคุณ
โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ และนักสหกรณที่มีคุณคาแหงป เปนไป
ภายใตคณะกรรมการสรรหานักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาที่มีทานเชิญ บํารุงวงศ เปนประธานกรรมการฯ อาจารยวรเทพ
ไวทยาวิโรจน รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท คุณลดาวัลย คําภา อาจารยไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ และคุณสุรจิตต แกวชิงดวง เปน
กรรมการ ซึ่งในปนี้ คณะกรรมการสรรหานักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาเห็นควรใหขยายกรอบคุณสมบัติจากเดิมที่พิจารณา
เฉพาะในกลุมสหกรณที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณไปสูองคกรภาคประชาชนที่ยึดหลักสหกรณ และมีแนวปฏิบัติ
แหงอัตลักษณขององคการพึ่งพาตนเอง ที่มีการสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนตัวอยางที่ดี
การประกาศเกียรติ คุณฯ ในป พ.ศ. 2556 นี้ มีหลายหน วยงานใหการสนับสนุนสงรายชื่อเขาประกวด อาทิ
สํานักงานสหกรณจั งหวัด สํ านักงานตรวจบัญชีสหกรณ ชุ มนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร และสหกรณตาง ๆ ในขบวนการ จําแนกเปนนักสหกรณ จํานวน 16 ราย สหกรณ จํานวน 15
สหกรณ และองคกรภาคประชาชน จํานวน 3 องคกร ผลการพิจารณา มีนักสหกรณที่มีคุณคาแหงป จํานวน 4 ราย ไดแก 1.
คุ ณ เรื อ งไร รองวงศ ผู จั ด การสหกรณ
การเกษตรนาหมอม จํากัด 2.คุณฉั ตรวดี
วิ จ าระจั ก ร ผู ช ว ยผู จั ด การส หกรณ
การเกษตรปฏิ รู ป ที่ ดิ น เกษตรวิ สั ย หนึ่ ง
จํ า กั ด 3.คุ ณ ส ร วี ย จิ ร า นั น ท สิ ริ
ผูจัดการสหกรณ ออมทรั พย ครู ศรี ส ะเกษ
จํากั ด และ 4.คุ ณ จริ น ทร ภู ษณะภิ บ าล
คุ ป ต ประธานกรรมการดํ า เนิ น การร า น
สหกรณ จั ง หวั ด ตราด จํ า กั ด สํ า หรั บ
สหกรณ ที่ มี คุ ณ ค า แห ง ป มี จํ า นวน 1
สหกรณ ได แ ก สหกรณ ก องทุ น สวนยาง
บานเขาซก จํากัด และองคกรที่มีคุณคาสหกรณแหงปมีจํานวน 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 เรื่อง
“นําสหกรณสูการเปนธุรกิจฐานสังคม” เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม
สรางสรรคเกี่ยวกับ “ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม”เผยแพรความรูและเปดพื้นที่เรียนรู
เกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคมแกผูนําสหกรณ และสาธารณะชนเมื่อวันที่ 16 กันยายน
2556 ซึ่งไดผลตอบรับจากผูสนใจเขารวมเวทีเสนา จํานวน 570 ราย ผลการประเมิน
อยูในระดับดี
ภายในงานมีการจัดบูทนําเสนอผลงานวิจัย ไดแก บูทประกาศเกียรติ
คุณสหกรณ นักสหกรณ และองคกรที่มีคุณคาแหงป บูทตลาดสุขใจที่มีสินคาพืชผัก
ปลอดภัยมาจําหนายใหแกผูเขารวมงาน บูทโครงการซื้อขาวจากชาวนาของราน
Farmer Shop บูทจําหนายผลิตภัณฑขาวถวยจากภาคีเครือขาย บูทสื่อสิ่งพิมพของ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ และบูทกาแฟเมืองกระบี่ หนึ่งในเครือขายของรา น
Farmer Shop
หัวขอเสวนาในชวงเชาเรื่อง “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. โดยมี
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนผูดําเนิน
รายการ
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 การจัดเวทีเสวนา “การยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมืออาชีพ”
สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดเวทีเสวนา
เรื่อง “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมืออาชีพ” ขึ้น เพื่อเผยแพรแนวคิดสูเกษตรกร นักพัฒนา และผูสนใจ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงชาวนาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ใหความสนใจเขา
รวมรับฟงเวที 505 ราย ผลการประเมินอยูในระดับดี
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ชุดความรูเพือ่ การเผยแพรผานกลไกศูนยสารสนเทศในรอบป พ.ศ. 2556
 วารสารฅนสหกรณ
วารสารฅนสหกรณเปนวารสารรายไตรมาส ภายใตโครงการวิจัยเครือขายสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาสหกรณ จัดพิมพเผยแพรทุก ๆ 3 เดือน มีจุดมุงหมายเพื่อประมวลความรูและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการสหกรณเพื่อเผยแพรอยางมีแบบแผน และชวยรณรงคให
เกิดสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนําสหกรณ อันจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถี
แหงการพึ่งพาและรวมมือกันกอเกิดเปนสังคมแหงปญญาเพื่อนําไปสูการพัฒนาสหกรณไทย โดย
รวบรวมเอาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ขอสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ ขอสรุปจากเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูของนักวิจัย ผลลัพธงานวิจัย และขอมูลขาวสารในโลกปจจุบันที่ผูนําสหกรณและ
ผูที่เกี่ยวของจําเปนตองเรียนรูไปสูการพัฒนาใหเทาทันตอภาวะการณปจจุบัน 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 เรื่องเลาในอาเซียน
ตอน “เมื่อเด็กอาเซียน...เริ่มมาเรียนในชั้นประถมของไทย? 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..จากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน..”
หลักสูตรเรียนรู “มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดทําขึ้น
ภายใต โ ครงการวิ จั ย “โครงการลู ก ชาวนาเพื่ อเพิ่ ม สมรรถนะการทํ า การเกษตรเชิ ง ธุ ร กิ จ ” ที่
สํานักงานสงเสริมสั งคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) มอบหมายใหทีมวิจั ย
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และมูลนิธิรามจิตติ
ดําเนินการ
จุดมุงหมายสําคัญเพื่อสรางแนวคิดการเรียนรูในการเพิ่มสมรรถนะทั้งในดานทัศนคติที่มี
ตออาชีพการทํานา การปรับวิธีคิดในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อธํารงรักษาผืนนาและการ
สืบทอดทายาทอยางเหมาะสมและเกิดผลดีตอสุขภาวะและสภาพแวดลอม นอกจากนั้น ยังให
ความสําคัญกับการเพิ่มพูนความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตบนพื้นฐาน
หลักการที่ถูกตอง เพื่อการเปนชาวนาอยางมืออาชีพ สามารถยืนหยัดบนการตัดสินใจในการผลิต
และการตลาดไดอยางเหมาะสม เปนอิสระบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันอยางมีความสุข

(2) คูมือการจัดการรานคาปลีก
เปนคูมือที่จัดทําขึ้นโดยการประยุกตเอาหลักการบริหารจัดการรานตนแบบกับ
ประสบการณการเรียนรูในชวงเวลาการบมเพาะธุรกิจรานตนแบบ เปนเวลา 2 ป เพื่อนําไป
เผยแพรแกผูประกอบการสถาบันเกษตรกร หนวยงานหรือผูสนใจที่จะดําเนินการรานคา
ชุมชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกทําเลที่ตั้ง การสรางบรรยากาศภายในราน เทคนิคการ
สั่งซื้อสินคา การขายและใหบริการ ณ จุดแคชเชียร การจัดการสต็อกสินคา การจัดทําเอกสาร
และรายงานการเงิน และภารกิจประจําวันของราน

(3) คูมือการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ Farmer Shop
คู มื อ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารของภาคี เ ครื อ ข า ย
ผูประกอบการ Farmer Shop เพื่อใชเปนกลไกในการสุมตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน ตามที่
กําหนดไวในฉลากสินคา มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารใน
เครือขายของราน Farmer Shop ในการประเมินคุณสมบัติเบื้องตนของสถานที่ผลิตอาหาร และ
คุณภาพผลิตภัณฑ เชน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารในเครือขายของราน Farmer Shop
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 Pocket Book

1. พ็อคเก็ตบุคคูมือการเรียนรูสู
การเปนชาวนามืออาชีพ

พ็อคเก็ตบุค “คูมือการเรียนรูสูการเปนชาวนามืออาชีพ” มีสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด
หลักการ ความรู และทักษะ ที่จะนําไปสูการยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ ทั้งการปลุกจิตสํานึก และ
ปรับทัศนคติที่ดีตออาชีพชาวนา การปรับวิธีคิด ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มพูนความรู
และทั ก ษะในแนวทางการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารสร า งสรรค ช าวนามื อ อาชี พ ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค คือ “รักษคุณธรรม คิดสรางสรรคและแบงปน มีศรัทธาในอาชีพ ใฝหา
ความรูอยูตลอดเวลา” ที่มีการออกแบบหลักสูตรเปนไปตามแนวทางของ Backward Design ที่
นําเอาสภาพปญหาของชาวนาขึ้นมาเปนประเด็นสําหรับการกําหนดเปาหมายการเรียนรู กรอบการ
ประเมินผลการเรียนรู จากนั้นจึงนําไปกําหนดสาระการเรียนรู และดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ภายใตความรวมมือของชุมชนการเรียนรู ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ แกนนําเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแกชาวนา จากนั้นจึงนํา
หลักสูตรไปทดลองใชโดยครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ 4 แหง ไดแก จังหวัดเชียงราย สิงหบุรี มหาสารคาม
และชุมพร แลวจึงนําผลการประเมินมาปรับปรุงเปนคูมือเรียนรูโดยทีมวิจัย

พ็อคเก็ตบุค “หัวไรปลายนา...วิชาชีวิต สูหลักวิชาชีพที่ยั่งยืน” จัดทําขึ้นโดยการ
อธิบายขยายความจากคูมอื การจัดการเรียนรูหลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” “มิติใหมแหงการเรียนรู
จากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่จัดทําขึ้นภายใตโครงการวิจัย “โครงการลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ”ที่สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน(สสค.)มอบหมายให ที ม วิ จั ย สถาบั น วิ ชาการด า นสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมูลนิธิรามจิตติดําเนินการ โดยเปนการเขียนขึ้นเพื่อใหผูอานได
เขาใจถึงการเรียนรูที่จําเปนตามหนวยการเรียนรูของหลักสูตรที่ไดออกแบบไว
โดยจุดมุงหมายสําคัญเพื่อสรางแนวคิดการเรียนรูในการเพิ่มสมรรถนะทั้งในดาน
ทัศนคติที่มีตออาชีพการทํานา การปรับวิธีคิดและพฤติกรรมในทิศทางของการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพื่อธํารงรักษาผืนนาและการสืบทอดทายาทอยางเหมาะสมและเกิดผล
เสียตอสุขภาวะและสภาพแวดลอม

2. พ็อคเก็ตบุคหัวไรปลายนา...จาก
วิชาชีวิตสูหลักวิชาชีพที่ยั่งยืน

3. พ็อคเก็ตบุคตําราพิชัยยุทธ...ฉบับคนทํานา

พ็อคเก็ตบุค “ตําราพิชัยยุทธฉบับคนทํานา...มรดกล้ําคาแกลูกหลานไทย..” เปนการ
เรียงรอยถอยความเพื่อกลุมเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะ“กลุมชาวนา”โดยเรียบเรียงจาก
เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู ชาวนามืออาชีพ : จากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหกลุม
เกษตรกรและกลุมผูทํานาในพื้นที่ที่ตองการเรียนรูตามหลักสูตรเปาหมายทั้ง 15 หนวยการ
เรียนรู เกิดความรู ความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตร ดวยชุดภาษาที่เขาใจงาย..แบบพื้นบาน ไม
เปนวิชาการมากนัก และทําใหเกิดความรู ความเขาใจตอหลักการ แนวคิด วิธีการเรียนรู
รวมกัน ตลอดจนการลงมือปฏิบัติการจริงเพื่อใหสัมผัสผลไดจริงจากสิ่งที่ไดเรียนรู
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4. พ็อคเก็ตบุคการถายโอนความรูจากงานวิจัย ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

พ็อคเก็ตบุค “การถายโอนความรูจากงานวิจัย ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาการสหกรณ แ ละการค า ที่ เ ป น ธรรม” ประกอบด ว ยสาระสํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผลงานวิจัย ไดแก ชุดความรูและนวัตกรรม กรอบการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบแบรนด
เชิงคุณคา ตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่เกิดจาก “ความรวมมือ” เพื่อนําไปสูการแกปญหาเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปนทางเลือกของประชาชน การลดรายจายและเพิ่มรายไดจากการสรางอํานาจการ
ตอรอง การเพิ่มโอกาสการเขาถึงตลาดและเขาถึงปจจัยการผลิต อีกทั้งไดตระหนักรูอยางชัดแจง
ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทําใหชุมชนที่เปนภาคีการวิจัย ของพวก
เราไดเรียนรูและการนําชุดความรูตางๆ ไปใชประโยชนเพื่อการประกอบอาชีพและการมีชีวิต
ที่ดีตามอัตภาพ

5. พ็อคเก็ตบุคการสรางสรรคนวัตกรรม นําการเปลีย่ นแปลง

พ็อคเก็ตบุค “การสรางสรรคนวัตกรรม นําการเปลี่ยนแปลง” เปนการนําเสนอ
ผลงานตัวแบบนวัตกรรมทั้ง 4 ประกอบดวย ตัวแบบนวัตกรรมขาวคุณธรรม ตัวแบบ
นวัตกรรมเครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ ตัวแบบนวัตกรรมกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
และตัวแบบธุรกิจ Farmer Shopเพื่อการเผยแพรแกสาธารณะ โดยคาดหวังจะเปดโอกาสให
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ และผูสนใจเพื่อการ
นําไปประยุกตใช เพื่อกอใหเกิดการยกระดับตอไป
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 คลังขอมูลทางเว็บไซตสถาบันฯ (www.cai.ku.ac.th)
สถาบั น ฯจั ด ทํ า เว็ บ ไซต เ พื่ อ เป น ช อ ง
ทางการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเขาถึงเครือขาย ซึ่งมี
รายการนําเสนอที่นาสนใจ ไดแก โครงการ Farmer
Shop, คลังความรู เกี่ย วกั บผลงานวิจั ย, บทความ
วิชาการ, Slide Share สําหรับนวัตกรรมการยกระดับ
ขี ด ความสามารถของสหกรณ ,
E-magazine,
Facebook เครื อข า ยนั กวิ จั ย , Facebook เครื อข าย
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย , Facebook
โครงการร า น Farmer
Shop,
Facebook
วารสารฅนสหกรณ, ศูนยเรียนรูมีชีวิต, วารสารฅนส
หกรณ ในรูป แบบ E-magazine ระบบฐานข อมู ล
การตลาดข า วหอมมะลิ ได ก อ ให เ กิ ด เป น เครื อ ข า ย
ออนไลนเพิ่มขึ้นอยูในระดับที่นาพอใจ โดยปจจุบันมีการเชื่อมตอเครือขายออนไลน 300 เครือขายเพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึง
กลุมเปาหมายและผูสนใจมากขึ้น
ในสวนของการเผยแพรเนื้อหาในเว็บไซตมีจํานวนเมนูหลักทั้งหมด 23 เมนูและเมนูยอยจํานวน 87 เมนู มี
จํานวนบทความที่เผยแพรในเว็บไซต 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 สิ่งพิมพเผยแพรอื่น ๆ
ในรอบป พ.ศ. 2556 สถาบันฯไดมีการดําเนินการจัดทําเอกสารและสิ่งพิมพเผยแพรเปนคลังความรูในรูปแบบ
ตาง ๆ ไดแก วารสาร รายงานวิจัย บทความวิจัย สิ่งพิมพ พ็อคเก็ตบุค สื่อประชาสัมพันธื วีดีทัศน และการเผยแพรผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งมีรายการนาสนใจ ดังนี้

1. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 5 ฉบับที่ 16
(มิถุนายน – สิงหาคม 2555)

2. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 5 ฉบับที่ 17
(กันยายน – พฤศจิกายน 2555)

3. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 5 ฉบับที่ 18
(ธันวาคม 2555-กุมภาพันธ 2556)

4. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 6 ฉบับที่ 19
(มีนาคม-พฤษภาคม 2556)

5. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 4 ฉบับที่ 20
(มิถุนายน-สิงหาคม 2556)

6. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 5 ฉบับที่ 21
(กันยายน-พฤศจิกายน 2556)
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7.รายงานวิจัยชุดโครงการ
“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 6

8.รายงานวิจัยโครงการการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวผานแนวคิดเครือขายคุณคาสหกรณ
: กรณีศึกษาเครือขายการทองเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา

9.รายงานวิจัยโครงการวิจัยการสรางโซอุปทานระหวางประเทศสําหรับ
สินคาสถาบันเกษตรกรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑสมุนไพร

10.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการสรางสรรค
นวัตกรรมของขบวนการสหกรณไทยในชวงเวลาของแผนพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ

11.รายงานวิจัยโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
ระยะที่ 3

12.รายงานวิจัยโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
ปที่ 3
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13.รายงานวิจัยโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 3

14.รายงานวิจัยโครงการวิจัยยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ
โดยกลไกผูตรวจสอบกิจการ

15.รายงานวิจัยโครงการแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันภายใตโซ
อุปทานของธุรกิจสหกรณการเกษตรไทย

16.รายงานวิจัยโครงการ “เครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
ปที่ 5”

17.รายงานประจําป 2554

18.รายงานประจําป 2555
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19. คูมือการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ

20. คูมือ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ
ของสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ

21. คูมือ การจัดทําแผนกลยุทธ
เพื่อสรางความเขมแข็งของสหกรณ

22. คูมือ การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ

23. คูมือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในสหกรณการเกษตร

24. คูมือ การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม
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25.คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย สอ.มก

26. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการ”

27. พ็อคเก็ตบุค ตําราพิชัยยุทธ ฉบับคนทํานา

28. พ็อคเก็ตบุค หัวไรปลายนา จากวิชาชีวิต สูหลักวิชาชีพที่ยั่งยืน

29.พ็อคเก็ตบุคการถายโอนชุดความรูงานวิจัย
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
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30.สื่อเรียนรูหลักสูตร ชาวนามืออาชีพ

31. หนังสือการตูน โรงเรียนชาวนามืออาชีพ 2

32. หนังสือการตูน โรงเรียนชาวนามืออาชีพ 1

33.เว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ

34. ทําเนียบ โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร
“การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” รุนที 12

35. ทําเนียบ โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร “การ
ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” รุนที่ 13

36. ทําเนียบ โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร “การ
ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” รุนที่ 12

37. ทําเนียบ โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการฯ หลักสูตร “การ
ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ” รุนที่ 13
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38.แผนประชาสัมพันธโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 12

39.แผนประชาสัมพันธโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 13

40.โบชัวร ประชาสัมพันธหลักสูตรชาวนามืออาชีพ

41. โบชัวร โรงเรียนลูกชาวนา

42.โบชัวรประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา
แหงป 2556

43.โบชัวร โครงการซื้อขาวจากชาวนา
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44.โบชัวรสถาบันวิชาการดานสหกรณ ปที่ 9

45.โบชัวรศูนยเรียนรูมีชีวิต

46. วีดีทัศนประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา แหงป 2556

47.วีดีทัศน โรงเรียนลูกชาวนา ฉบับ รามจิตติ

48. วีดีทัศน โรงเรียนลูกชาวนา ฉบับ สว.สก.

49.LED ประชาสัมพันธโครงการโครงการซื้อขาวจากชาวนา

50. LED ประชาสัมพันธประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา แหงป 2556

51. LED ประชาสัมพันธโครงการของขวัญปใหม 2555
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52. LED ประชาสัมพันธโครงการโครงการซื้อขาวจากชาวนา

53. LED ประชาสัมพันธโครงการซื้อขาวจากชาวนา

54. LED ประชาสัมพันธโครงการเวทีเสวนาเรื่องแนวทางการยกระดับ
สมรรถนะชาวนาสูการเปนมืออาชีพ

55. LED ประชาสัมพันธโครงการโครงการซื้อขาวจากชาวนา
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ตารางกิจกรรมสถาบันฯในรอบป พ.ศ. 2556
ในรอบป พ.ศ. 2556 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีการดําเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 186 กิจกรรมมีผูเขารวม
จํานวน 7,642 คน
ลําดับ วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

42

หอง 606 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

1

2 ตุลาคม
2555

การประชุมนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครงการวิจัย
การขับ เคลื่อนการพั ฒนาสหกรณแ ละการคา ที่เ ปน ธรรม ( คข.
ผลไมระยะที่ 3, คข.ธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปท่ี 3, คข.ขาวหอม
มะลิ 3 และ Farmer shop )

2

4 ตุลาคม
2555

การประชุมผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ : พัฒนา
หลักสูตรการอบรมหลักสูตรผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง
ชสอ.

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

3

9 ตุลาคม
2555

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 7/2555

10

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

4

10 ตุลาคม การประชุ ม หลั ก สู ต รการอบรมหลั ก สู ต รผู บ ริ ห ารสหกรณ อ อม
2555
ทรัพยระดับสูง รวมกับคณะกรรมการ ชสอ.

5

การประชุมโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
11 ตุลาคม
ทําการเกษตรเชิงธุรกิจ:มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ
2555
พัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 32/2555

7

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 การประชุมหารือโครงการอบรมผูบริหารสหกรณออมทรัพยขั้นสูง
2555
รวมกับเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

3

สํานักงานชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย
หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ลําดับ วัน/เดือน/ป

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

15
ตุลาคม
2555
16
ตุลาคม
2555
18
ตุลาคม
2555
19
ตุลาคม
2555
22
ตุลาคม
2555
23
ตุลาคม
2555
25
ตุลาคม
2555
26
ตุลาคม
2555
26
ตุลาคม
2555
29
ตุลาคม
2555

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

การประชุมหารือแนวทางความรวมมือทางวิชาการและงานวิจัยใน
การจัดการโซอุปทานขาวอยางเปนระบบระหวางสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ และบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด

4

หองประชุม ชั้น 2 บริษัท บาง
ซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด
เทศบาลนครนนทบุรี

การสอบคัดเลือกเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงเว็ปมาสเตอร

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมเจาหนาที่ราน Farmer shop : แนวทางการบริหาร
จัดการราน

5

หอง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมหารือรางหลักสูตรผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง
รวมกับผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนราน Farmer shop รวมกับ
เจาหนาที่

8

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
ปที่ 3 ครั้งที่ 3/55

16

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการซื้อขาวจากชาวนาจัดบูทประชาสัมพันธโครงการฯ ใน
ตลาดนัดกรมปาไม

5

ตลาดนัดกรมปาไม

การประชุมเจาหนาที่เพื่อสรุปโครงการซื้อขาวจากชาวนา ในการ
จัดบูทประชาสัมพันธตลาดนัดกรมปาไม

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมหารือแนวทางการจําหนายขาวในโครงการซื้อขาวจาก
ชาวนารวมกับสมาชิกโครงการซื้อขาวฯ

3

หอง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมหารือรางหลักสูตรผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง
รวมกับผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

การสอบคัดเลือกเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน 3 ตําแหนง จํานวน 4
อัตรา คือตําแหนงเจาหนาที่วิจัย วุฒิปริญญาตรี 2 ตําแหนง ( มี
ผูสมัคร 4 ราย ) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 ตําแหนง (มี
ผูสมัคร 1 ราย ) และเจาหนาที่วิจัย

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

1
การประชุมหารือแนวทางความรวมมือการดําเนินโครงการพัฒนา
พฤศจิกายน
ระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซอุปทานขาวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ
2555

2

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

3

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

55

ณ หองประชุมสํานักงานปฏิรูป
ที่ดิน จ.เชียงราย

131

หอประชุมใหญโรงเรียนจันทรุ
เบกษาอนุสรณ จ.รอยเอ็ด

7

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

34

ที่ทําการผูใหญบาน จ.สิงหบุรี

9

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

7

หองประชุมแผนกโภชนาการ
โรงพยาบาลนครธน

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ลําดับ วัน/เดือน/ป

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ตุลาคม
2555

2
การประชุ ม หารื อ การจั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการวิ จั ย การจั ด การ
พฤศจิกายน ความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุมทองเที่ยว
2555
ชุมชน
นั ก วิ จั ย โครงการวิ จั ย ลู ก ชาวนาเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะการทํ า
3-4
การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ
พฤศจิกายน
พัฒนาที่ยั่งยืน ปฐมนิเทศเกษตรกรและติดตามงานในพื้นที่จังหวัด
2555
เชียงราย
1
พฤศจิกายน โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ระยะที่ 3
2555
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความเขาใจ GAP แกสมาชิก
9
พฤศจิกายน การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer shop
2555
ครั้งที่ 26/2555
นั ก วิ จั ย โครงการวิ จั ย ลู ก ชาวนาเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะการทํ า
10
การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ
พฤศจิกายน
พัฒนาที่ยั่งยืน ปฐมนิเทศเกษตรกรและติดตามงานในพื้นที่จังหวัด
2555
สิงหบุรี
12
การประชุมหารือแนวทางการจัดหลักสูตรผูบริหารสหกรณออม
พฤศจิกายน
ทรัพยระดับสูง รวมกับผูบริหาร ชสอ.
2555
15
การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งบูท Farmer shop ณ
พฤศจิกายน
โรงพยาบาลนครธน
2555
15
การประชุมโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 3 ครั้ง
พฤศจิกายน
ที่ 3/2555
2555

68

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

29

นั ก วิ จั ย โครงการวิ จั ย ลู ก ชาวนาเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะการทํ า
18
การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ
พฤศจิกายน
พัฒนาที่ยั่งยืน ปฐมนิเทศเกษตรกรและติดตามงานในพื้นที่จังหวัด
2555
ชุมพร

65

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยา
เขตชุมพร

30

การประชุมนักวิจัยโครงการวิจัยลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
21
ทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ
พฤศจิกายน
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อหารือติดตามการดําเนินงานวิจัยและจัดทําเลม
2555
รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

31

22
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณพรอมศิษยเกา IDAKA ให
พฤศจิกายน การตอนรับ Mr.Abe Yukio Manager training department
2555
IDAKA จากประเทศญี่ปุน

11

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

32

23
ผูอํานวยการสถาบันฯ และเจาหนาที่รวมงาน International
พฤศจิกายน Seminar 2012 : Cooperative business Interco operation
2555
forward to ASIAN Economic committee (AEC)

200

โรงแรม มิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น

33

นั ก วิ จั ย โครงการวิ จั ย ลู ก ชาวนาเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะการทํ า
24
การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ
พฤศจิกายน
พัฒนาที่ยั่งยืน ปฐมนิเทศเกษตรกรและติดตามงานในพื้นที่จังหวัด
2555
มหาสารคาม

48

หมูบานหินลาด ต.แวงนาง อ.
เมือง จ.มหาสารคาม

34

ประชุมรวมกับคุณวีระชัย นาควิบูลยวงศ เลขาธิการสํานักงานการ
26
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ เพื่อหารือแนวทาง
พฤศจิกายน
สรางเครือขายความรวมมือขยายผลการดําเนินงานสูเกษตรกรใน
2555
เขตพื้นที่ ส.ป.ก.

8

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ถนนราชดําเนิน
นอก แขวงบานพานถม เขตพระ
นคร กรุงเทพฯ

35

27
การประชุมนําเสนอรายงานเบื้องตนโครงการวิจัยการสรางสรรค
พฤศจิกายน นวัตกรรมของขบวนการสหกรณไทยในชวงเวลาของแผนพัฒนา
2555
การสหกรณแหงชาติ

4

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ลําดับ วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

69

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

36

30
พฤศจิกายน การประชุมคัดเลือกสินคา Farmer shop ครั้งที่ 8
2555

22

หอง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

37

30
การบรรยายพิเศษ “การเตรียมตัวตั้งรับของผูประกอบการ SMEs
พฤศจิกายน และ OTOP ในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน” โดย
2555
ดร.ธนภัท แสงอรุณ

35

หอง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

38

31
เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย รวมกับราน Farmer shop
พฤศจิกายน
นําขาวหอมมะลิเกิดบุญ มาจําหนายในตลาดนัด “ธงเขียว มก.
2555

50

บริเวณหนาโรงอาหารกลาง มก.

ประชุมโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพรวมกับทีมที่ปรึกษา

8

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมแผนประชาสัมพันธโครงการของขวัญปใหม 2556

4

หอง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมแนวทางการจายเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกราน Farmer
shop

2

หอง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 8/2555

10

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

43

6
ธันวาคม
2555

คณะนั ก ศึ ก ษาโครงการหลั ก สู ต รการจั ด การการพั ฒ นาชนบท
หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกนดู
งานสถาบันวิชาการดานสหกรณ

12

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

44

7
ธันวาคม
2555

การประชุมจัดทําคูมือการปฏิบัติงานราน Farmer shop

3

หอง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ลําดับ วัน/เดือน/ป

39

40

41

42

3
ธันวาคม
2555
3
ธันวาคม
2555
3
ธันวาคม
2555
4
ธันวาคม
2555

กิจกรรม

70

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

45

7
ธันวาคม
2555

การประชุมแนวทางความรวมมือเชิงวิชาการในการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรูแกเกษตรกรและเยาวชน : คุณทรงพล เจตนาวณิชย
ผูอํานวยการสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.)

2

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

46

12
ธันวาคม
2555

ผูอํานวยการฯ รวมงานเปดบริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูด ในเครือโรงสีไฟ
เจียเมง จํากัด โดยองคมนตรี เปนประธานในพิธีเปด

100

ณ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูด จํากัด
ถนนริมทางรถไฟ บางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม

47

14
ธันวาคม
2555

การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งราน Farmer shop ที่เพชรบุรี

5

48

17-28
ธันวาคม
2555

สถาบันวิชาการดานสหกรณจัดซุมโครงการของขวัญปใหมบริการ
ประชาคม มก.

250

ราน Farmer shop คณะ
เศรษฐศาสตร มก.

49

18
ธันวาคม
2555

เครื อข ายข าวหอมมะลิ สหกรณ ไทยเข าพบผู อํ านวยการสถาบั น
วิชาการดานสหกรณ เพื่อขอคําแนะนําเรื่องการเจรจาธุรกิจเพื่อการ
สงออกขาวเกิดบุญไปประเทศจีน

12

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

50

19
ธันวาคม
2555

การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2555

14

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

51

20
ธันวาคม
2555

การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา ครั้งที่ 2 โครงการวิจัย
ลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม
แหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

17

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการ
เรียนรูและคุณภาพเยาวชน

การอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพแกเกษตรกรกลุมเกษตรกร จ.
ชัยนาท ครั้งที่ 1

18

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุ ม โครงการวิ จั ย ลู ก ชาวนาเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะการทํ า
การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

7

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ลําดับ วัน/เดือน/ป

52

53

21
ธันวาคม
2555
24
ธันวาคม
2555

บริษัทพันสุข 2008 จํากัด จ.
เพชรบุรี

71

ลําดับ วัน/เดือน/ป

54

55

25
ธันวาคม
2555
26
ธันวาคม
2555

กิจกรรม

การประชุมผูทรงคุณวุฒิดานงานวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ
สถาบันวิชาการดานสหกรณจัดการประชุมสนทนากลุมเปาหมาย
ขับเคลื่อน SHOs Systemในหัวขอ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบสหกรณออมทรัพย เพื่อรับฟงความคิดเห็น
สําหรับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการเงิน
และกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

4

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

33

หองนนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเคยู
โฮม

56

26-27
ธันวาคม
2555

ผูอํานวยการสถาบันฯ รวมประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
สนับสนุนการวิจัยของ สกว.

50

ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด
จังหวัดนครปฐม

57

2
มกราคม
2556

สังสรรคเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมสถาบันวิชาการดานสหกรณ

15

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก./รานอาหารกุงเตน

58

2
มกราคม
2556

การประชุมหารือแนวทางความรวมมือการดําเนินโครงการพัฒนา
ระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซอุปทานขาวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ

2

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

59

3
มกราคม
2556

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ พรอมดวยเจาหนาที่
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดกิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหาร
พระสงฆเนื่องในโอกาสขึ้นปใหม 2557

50

อาคารปฏิบตั ิการคณะ
เศรษฐศาสตร มก.

4
มกราคม
2556

การประชุ ม หารื อ ลู ท างการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศไทยอินโดนีเซียผานเครือขายสหกรณรวมกับคุณชุมเจตน กาญจนเกสร
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝายการเกษตรประเทศอินโดนีเชีย และ ผศ.
ดร.ณรงค กู เ จริ ญ ประสิ ท ธิ์ หั ว หน า ภาควิ ช าสหกรณ คณะ
เศรษฐศาสตร มก.

3

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

60

72

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

61

5
มกราคม
2556

การประชุ ม หารื อ ถึ ง แนวทางความร ว มมื อ งานวิ จั ย ด า นการ
ท อ ง เ ที่ 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
ม ห า วิ ทย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร แ ล ะ วิ ทย า ลั ย ชุ ม ชน ภู เ ก็ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

62

8
มกราคม
2556

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 1/2556

10

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

63

8
มกราคม
2556

ประชุมโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ : มิติใหมแหงการ
เรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกับนักวิจัยโครงการฯ

3

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

64

11
มกราคม
2556

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณประชุมรวมกับคุณนิคม
เพชรผา นักวิจัยเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม เพื่อรายงาน
สถานการณการดําเนินงานของเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม

2

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

65

11
มกราคม
2556

นักขาวสถานีโทรทัศน Thai PBS สัมภาษณผูอํานวยการสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ในภารกิจการขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบัน
ฯเกี่ยวกับการแนวทางที่ แตกต างในการแก ปญหาการประกอบ
อาชีพของชาวนาไทย

2

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

66

11
มกราคม
2556

การประชุม โครงการวิ จัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณโดยใชกลไกผูตรวจสอบกิจการ

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

67

15
มกราคม
2556

การประชุ ม หารื อ แนวทางสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ของ3
หนวยงาน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.),
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ

7

หองประชุมสวนอาหารโพลาโพ
ลา สาขาเกษตร

68

15
มกราคม
2556

โครงการซื้อขาวจากชาวนาจัดบูท ประชาสัมพันธจําหนายขาวเกิด
บุญ และขาวคุณธรรม

50

โรงอาหารกลาง 2

ลําดับ วัน/เดือน/ป

73

ลําดับ วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

69

16
มกราคม
2556

ประชุมหารือแนวทางความรวมมือการสนับสนุนโครงการรานคา
Farmer Shop ระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณและ บริษัท
ปตท.จํากัด (มหาชน)

8

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

70

16
มกราคม
2556

ประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer shop
ครั้งที่ 28/2556

10

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

71

18
มกราคม
2556

จัดการประชุมสนทนากลุมเปาหมาย ในหัวขอ กลไกการฝกอบรม
ที่พึงประสงคในสหกรณออมทรัพย เพื่อรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการเงินและ
กลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System

33

หองนนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเคยู
โฮม มก.

72

25
มกราคม
2556

พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะ
เศรษฐศาสตร และบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด

18

หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสาน
นิเทศ 50 ป มก.

25
มกราคม
2556
29
มกราคม-9
กุมภาพันธ
2556

การอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ เกษตรกรกลุมสมาชิกกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรบานคลองใหญ อ.หันคา จ.ชัยนาท ครั้ง
ที่ 2

20

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

จําหนายขาวเกิดบุญและขาวคุณธรรมในงานเกษตรแหงชาติ

150

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

30

โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร
ไซด ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

15

ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด
จ.นครปฐม

73

74

75

30
มกราคม
2556

76

2
กุมภาพันธ
2556

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณในฐานะผูประสานงาน
กลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคา
ที่เปนธรรม ไดเขารวมประชุมผูประชุมผูประสานงานฝายชุมชุน
และสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยฝายวิจัยชุมชนและสังคม ( ฝาย 4 )
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
คณะกรรมการการประกวดรางวั ล อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วไทย
ประจําป 2556 ตรวจเยี่ยมตลาดสุขใจโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิง
คุณคาสามพราน

74

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

77

5
กุมภาพันธ
2556

การประชุ ม หารื อ ร ว มกั น สํ า หรั บ แนวทางการเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ
ระหวาง โครงการราน Farmer shop และรานใบจาก

3

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก

78

5
กุมภาพันธ
2556

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูมีชีวิต (Living
Learning Center) ศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ ใน
จังหวัดจันทบุรี

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

79

6
กุมภาพันธ
2556

การประชุมหารือนักวิจัยชาวนามืออาชีพเพื่อเตรียมงานการศึกษา
ดูงาน และพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ

7

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

80

8
กุมภาพันธ
2556

ผูอํานวยการสถาบันฯประชุมรวมกับรองผูอํานวยการ ส.ส.ท. เพื่อ
หารือการขับเคลื่อนโครงการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการ
สงเสริมบทบาทองคกรยอยใน ส.ส.ท.

3

ณ หองประชุมสํานักงานสถานี
องคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 2/2556

9

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

83

มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.กุดชุม จ.
ยโสธร และบริษัท โรงสีบริษัท
เจียเมง จํากัด จ.ศรีสะเกษ

83

มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.กุดชุม จ.
ยโสธร และบริษัท โรงสีบริษัท
เจียเมง จํากัด จ.ศรีสะเกษ

136

หอง 5205 ชั้น 2 อาคาร
ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร
มก.

ลําดับ วัน/เดือน/ป

81

82

12
กุมภาพันธ
2556
12
กุมภาพันธ
2556

83

14-15
กุมภาพันธ
2556

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณพรอมดวยเจาหนาที่ได
เขาศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร และ
บริษัท โรงสีบริษัทเจียเมง จํากัด จ.ศรีสะเกษ

84

14-15
กุมภาพันธ
2556

กลุ ม ชาวนามื อ อาชี พ ใน 5 จั ง หวั ด (สิ ง ห บุ รี ชุ ม พร ชั ย นาท
มหาสารคาม และเชียงราย ) ครูพื้นที่ ผูประสานงานพื้นที่ นักวิจัย
หลัก เขาศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
และบริษัท โรงสีบริษัทเจียเมง จํากัด จ.ศรีสะเกษ

85

20
กุมภาพันธ
2556

กิ จ กรรมการบรรยายพิ เ ศษในหั ว ข อ การดู แ ลสุ ข ภาพด ว ยพื ช
สมุนไพรโดยคุณหมอโกศล สิงหทอง และทีมแพทยทางเลือก
ผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพร จากวัดไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

75

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

คณะผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (วชก.) ดูงาน
สถาบันฯและตลาดสุขใจ

10

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก./ตลาดสุขใจ

การประชุมโครงการเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ปที่
3 ครั้งที่ 4/56

12

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

88

28
กุมภาพันธ
2556

พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการวาดวย “โครงการถายโอน
ความรูในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจาหนาที่
ส.ป.ก. (Smart Farmers ; Smart Officers) สูการพัฒนาอยาง
เ ป น อ ง ค ร ว ม เ พื่ อ ก า ร กิ น ดี อ ยู ดี ”ร ะ ห ว า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

100

หองประชุมกําพล อดุลวิทย
อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.

89

1
มีนาคม
2556

การประชุมคณะทํางานศูนยสารสนเทศสหกรณ

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

90

3 มีนาคม
2556

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณไดรับเชิญลงพื้นที่เพื่อ
ประเมินโครงการวิจัยและเขียนบทปริทัศนเพื่อตีพิมพลงวารสา
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

20

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย
จ.เพชรบุรี

การประชุมรวมกับที่ปรึกษาสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
และคุณภาพเยาวชนเพื่อหารือแนวทางการแนวทางการจัดการ
งานวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพในอนาคต

3

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

การสอบคัดเลือกเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

7

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

ลําดับ วัน/เดือน/ป

86

87

22
กุมภาพันธ
2556
26
กุมภาพันธ
2556

7
91

มีนาคม
2556
10

92

มีนาคม
2556

สถานที่

93

11-16
มีนาคม
2556

การศึกษาอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 12

84

หองพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2
อาคารเค.ยู.โฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน

94

13
มีนาคม
2556

ผูอํานวยการสถาบันฯไดรับเชิญเปนวิทยากรการจัดการความรู
หัวขอ การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ แกกรรมการและฝาย
จัดการของเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

50

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย
จํากัด จ.รอยเอ็ด
76

ลําดับ วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

95

15
มีนาคม
2556

การประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
สงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

5

หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนย
การเรียนรูสื่อสาธารณะ (อาคาร
D)

96

15
มีนาคม
2556

การประชุมหารือแนวทางการทําการตลาดผลิตภัณฑขาวถวยของ
บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส

4

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

97

21
มีนาคม
2556

ประชุมนักวิจัยโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ : มิติใหมแหง
การเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกับนักวิจัย
โครงการฯ

7

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

98

22
มีนาคม
2556

การประชุมสนทนากลุม เปาหมายเพื่อรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แนวทางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System ครั้งที่ 4

25

ณ หองประชุม 601 ชั้น 6
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย

99

25
มีนาคม
2556

ประชุ ม นํ า เสนอรายงานความก า วหน า ชุ ด โครงการวิ จั ย การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม (Farmer
shop ,การสรางโซอุปทานระหวางประเทศสําหรับสินคาเกษตร
ไทย, คข.ยางพารา ปที่ 3,แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ภายใต โ ซ อุ ป ทานของ สกก.ไทย,การยกระดั บ มาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณโดยกลไกผูตรวจสอบกิจการ, การจัดการภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวผานแนวคิด
เครื อ ข า ยคุ ณ ค า สหกรณ และการสร า งสรรค น วั ต กรรมของ
ขบวนการสหกรณในชวงแผนพัฒนาสหกรณ)

35

ณ หองประชุม 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและพัฒนา

100

26
มีนาคม
2556

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 3/2556

10

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

101

27
มีนาคม
2556

ผูอํานวยการสถาบันฯพรอมดวยเจาหนาที่เขารวมประชุมผูบริหาร
พบบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2556

60

102

27
มีนาคม
2556

ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําเดือน

10

ณ หอง 5205 ชั้น 2 อาคาร
ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร
หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

77

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

103

28
มีนาคม
2556

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพแกเกษตรกรกลุม
เกษตรกร จ.ชัยนาท ครั้งที่ 3

18

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

104

28
มีนาคม
2556

การประชุมหารือเตรียมความพรอมการเดินทางไปศึกษาดูงานและ
ประชุมหารือสําหรับแนวทางพัฒนาความรวมมือดานงานวิจัยกับ
เครือขายสหกรณในประเทศอินโดนีเซีย

3

หอง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา

ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําเดือน

9

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

7

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

6

ประเทศอินโดนีเซีย

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย

9

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําประกันคุณภาพ โดยคุณณัฐธิภา
เค็งสม เจาหนาที่งานประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมผูทรงคุณวุฒสิ ถาบันวิชาการดานสหกรณ

3

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

12

อาคารปฏิบตั ิการคณะ
เศรษฐศาสตร /หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ลําดับ วัน/เดือน/ป

105

106

107

108

109

110

111

112

113

1
เมษายน
2556
1
เมษายน
2556
2-5
เมษายน
2556
9
เมษายน
2556
10
เมษายน
2556
11
เมษายน
2556
11
เมษายน
2556
11
เมษายน
2556
17
เมษายน
2556

ประชุมนักวิจัยโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ : มิติใหมแหง
การเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกับนักวิจัย
โครงการฯ
ผูอํานวยการสถาบันฯพรอมดวยนักวิจัยเดินทางไปศึกษาดูงานและ
ประชุมหารือสําหรับแนวทางพัฒนาความรวมมือดานงานวิจัยกับ
เครือขายสหกรณในประเทศอินโดนีเซีย
ประชุมนักวิจัยโครงการวิจยั ลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทํา
การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สืบทอดประเพณีสงกานตไทยรดน้าํ ขอพรผูอํานวยการสถาบันฯ
และผูทรงคุณวุฒิ

การประชุมโครงการวิจัยกลุม ธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน

สถานที่

78

ลําดับ วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

114

19
เมษายน
2556

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มก.เยี่ยมชมสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ

9

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

115

22
เมษายน
2556

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดใหการตอนรับ อ.มนตรี คงตระกูล
เทียน ที่ปรึกษาผูอํานวยการสถาบันฯ และคณะ รศ. ดร. วรวิทย
สิริพลวัฒน และคุณวิวัฒน ไมแกนสาร ซึ่งสนใจนําผลงานวิจัยของ
สถาบันฯไปขยายผล

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

116

23
เมษายน
2556

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 4/2556

9

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

117

24
เมษายน
2556

การประชุมนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครงการวิจัย
การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ : ( คข.สามพราน ปที่ 3, ขค.ขาว
หอมมะลิสหกรณไทย ระยะที่ 3 และ คข.ผลไมระยะที่ 3 )

31

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

อบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพแกเกษตรกรกลุมเกษตรกร จ.
ชัยนาท ครั้งที่ 4

18

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer shop
ครั้งที่ 29/2556

4

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

จัดอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพแกเกษตรกรกลุมเกษตรกร จ.
ชัยนาท ครั้งที่ 4

8

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมนักวิจัยโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ : มิติใหมแหง
การเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกับนักวิจัย
โครงการฯ

7

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมผูทรงคุณวุฒิสถาบันฯ เพื่อขับเคลื่อน SHO System
Platform

3

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผูอํานวยการสถาบันฯ หัวหนาภาควิชาสหกรณ และทีมวิจั ย
เดินทางไปศึกษาดูงาน สปป.ลาว

6

สาธารณะรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

118

119

120

121

122

123

25
เมษายน
2556
26
เมษายน
2556
26
เมษายน
2556
29
เมษายน
2556
2
พฤษภาคม
2556
9-10
พฤษภาคม
2556

79

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

124

13-18
พฤษภาคม
2556

สถาบันวิชาการดานสหกรณจัดโครงการพัฒนาและดําเนินการให
การศึกษาอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
อยางผูชํานาญการ รุนที่ 13

48

หองพันธุม ดิษยมณฑล อาคาร
เค.ยู.โฮม มก.
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16-17
พฤษภาคม
2556

ประชุมถอดบทเรียนครูพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.สิงหบุรี
โครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ครั้งที่ 1

11

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

สถาบันวิชาการดานสหกรณรวมจัดนิทรรศการโครงการราน
Farmer shop ในงานการประชุมทางวิชาการนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตร

200

ณ อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร

สถาบันวิชาการดานสหกรณรับการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน
ประจําป 2556

13

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 5/2556

9

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมปรึกษาหารือสําหรับแนวทางความรวมมือเชิงวิชาการใน
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูแกเกษตรกร คุณทรงพล เจตนา
วณิชย ผูอํานวยการสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเ พื่อชุมชนเปนสุข
(สรส.)

2

หอง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ลําดับ วัน/เดือน/ป
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127
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20
พฤษภาคม
2556
22
พฤษภาคม
2556
23
พฤษภาคม
2556

129

25
พฤษภาคม
2556

130

28
พฤษภาคม
2556

การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556 สหกรณบริการสื่อ
สาธารณะ จํากัด

200

บริเวณโถงไม ชั้น 1 อาคาร A
องคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
( สสท./Thai PBS )

131

29
พฤษภาคม
2556

การพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซอุปทานขาวหอมมะลิจังหวัดศรี
สะเกษ จัดอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1

33

หองประชุมบริษัทบางซื่อโรงสี
ไฟเจียเมง จํากัด จ. ศรีสะเกษ

132

30-31
พฤษภาคม
2556

ประชุ ม ถอดบทเรี ย นครู พื้ น ที่ จ.ชุ ม พร และ จ.มหาสารคาม
โครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ครั้งที่ 2

10

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

80

ลําดับ วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่
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3
มิถุนายน
2556

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนารับรองมาตรฐานคุณภาพ
สินคาราน Famer shop รวมกับผูเชี่ยวชาญสถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

2

หอง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

134

3
มิถุนายน
2556

การประชุมหารือแนวทางการจัดทํางบการเงินราน Farmer shop
ตามมาตรฐานการบัญชี

2

หอง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

135

4
มิถุนายน
2556

8

หองประชุม Thai PBS ชั้น 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 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.

137

7
มิถุนายน
2556

ผูอํานวยการสถาบันฯ เปนวิทยากรบรรยายหลักสูตรเรียนรูการ
ยกระดับสมรรถนะของเกษตรกรไทย แกอาจารยสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

31

ณ หองประชุมสํานักวิจัยและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

138

7-11
มิถุนายน
2556

ผูอํานวยการสถาบันฯ รวมเดินทางไปกับผูบริหาร สกว. เพื่อศึกษา
ลูทางความรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจในตางประเทศ ณ กรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอรแลนด

3

ณ กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด

139

9
มิถุนายน
2556

สถาบันฯรวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยการขับเคลื่อน SHOs
System ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ชสอ.

2000

ณ หองรอยัล จูบลิ ี่ บอลรูม
อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

140

19
มิถุนายน
2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop ครั้งที่
30/2556

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมรวมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อ
สาธารณะ จํากัด

81

ลําดับ วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่
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20
มิถุนายน
2556

ประชุมความรวมมือกับสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษานําชุด
ความรู จ ากงานวิ จั ย ไปยกร า งหลั ก สู ต รสร า งนั ก ศึ ก ษาที่ เ ป น
เกษตรกรมืออาชีพ

5

หองประชุมสํานักวิจยั และ
พัฒนาการอาชีวศึกษา ถ.อินทรา
กม. 5-6

142

21
มิถุนายน
2556

เวที ถ อดบทเรี ย นและวางกลยุ ท ธ ก ารวิ จั ย ในอนาคตภายใต ชุ ด
โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม

30

หองประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.

การประชุ ม งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาทั้ ง พื้ น ที่ ( Area
Collaborative Research-ABC )

15

จ.อุบลราชธานี

ดร.สีลาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการ สกว.ติดตามงานศูนย
เรียนรูขาวคุณธรรม เปดตัวขาวพันธุศีลาภรณ

10

ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม ณ
มูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.ปาติ้ว จ.
ยโสธร

บุคลากรสถาบันฯ รวมงานวันพัฒนาและปูลกตนไม มก .ประจําป
2556

11

อาคารวิจัยและพัฒนา/คณะ
เศรษฐศาสตร

ผูอํานวยการสถาบันฯ ประชุมหารือแนวทางการทําการตลาด
ผลิตภัณฑขาวของ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส จํากัด

4

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

การอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2

50

หองประชุมบริษัทบางซื่อโรงสี
ไฟเจียเมง จํากัด จ. ศรีสะเกษ

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 6/2556

9

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

149

5
กรกฎาคม
2556

การประชุมโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ : มิติใหมแหง
การเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” รวมกับ ดร.อมรวิชช
นาครทรรพ

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

150

10
กรกฎาคม
2556

การประชุม คณะกรรมการคัด เลื อกนัก สหกรณแ ละสหกรณที่ มี
คุณคาแหงป 2556 ครั้งที่ 2

8

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.
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144

145

146

147

148

26
มิถุนายน
2556
26
มิถุนายน
2556
29
มิถุนายน
2556
1
กรกฎาคม
2556
3
กรกฎาคม
2556
4
กรกฎาคม
2556

Based

82

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

151

10
กรกฎาคม
2556

การประชุ ม นั ก วิ จั ย โครงการวิ จั ย หลั ก สู ต รชาวนามื อ อาชี พ
เตรียมการจัดเวทีเสวนา

7

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.
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16
กรกฎาคม
2556

การประชุมขับเคลื่อนแผนกลยุ ทธสหกรณบริก ารสื่อสาธารณะ
จํากัด

10

หอง ประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร
A ไทยพีบีเอส

153

18
กรกฎาคม
2556

เวทีเสวนาเรื่องแนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมือ
อาชีพ

505

หองสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มก.
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26
กรกฎาคม
2556

ประชุมนําเสนอผลลัพธงานวิจัยการขับเคลื่อน SHOs System แก
คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชุดที่ 41

10

หองประชุมชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

155

27
กรกฎาคม
2556

ร ว มเป น เกี ย รติ แ สดงความยิ น ดี ใ นงาน รวมหนึ่ ง ดวงใจเครดิ ต
ยูเนียนไทยครบรอบ 48 ป (รําลึกถึงวันกอกําเนิดของขบวนการ
เครดิตยูเนียนครบรอบ 48 ป )

1,000

156

30
กรกฎาคม
2556

ประชุมรวมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อ
สาธารณะ จํากัด

11

หองประชุมทางเชื่อม 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 โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจ ากแปลงนาสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน

7

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

159

2
สิงหาคม
2556

เวทีรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกโครงการซื้อขาวจากชาวนา

10

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ลําดับ วัน/เดือน/ป

สถานที่

อาคารใหม สวนอัมพร

83

ลําดับ วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

160

6
สิงหาคม
2556

การประชุมคระกรรมการคัดเลือกนักสหกรณและสหกรณทมี่ ี
คุณคาแหงป 2556 ครั้ง 2

8

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

161

8
สิงหาคม
2556

การประชุมหารือแนวทางความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณและสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข

4

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

การประชุมแนวทางการจัดตั้งชมรมนักวิจัยรักชุมชน

5

อาคารปฏิบตั ิการคณะ
เศรษฐศาสตร

การประชุมคณะกรรมการศูนยสารสนเทศสหกรณ

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.
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16
สิงหาคม
2556

การประชุมถอดบทเรียนเจาหนาทีส่ ถาบันวิชาการดานสหกรณที่
เกี่ยวของกับราน Farmer shop

8

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

165

17
สิงหาคม
2556

เวทีแ ลกเปลี่ ยนเรี ยนรู เพื่ อสรา งความเข า ใจในเรื่ อ งสหกรณ แ ก
สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 1

13

หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร
A

166

17-18
สิงหาคม
2556

ประชุมถอดบทเรียน“ชวนคิด..การเรียนรู สูชาวนามืออาชีพ กับ
การนําไปใชประโยชน

12

หองประชุมการเดนวิลล โรงแรม
สามพราน ริเวอรไซด จากัด

167

19
สิงหาคม
2556

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณและสหกรณทมี่ ี
คุณคาแหงป 2556 ครั้ง 3

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.
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19
สิงหาคม
2556

ประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ
แกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 2

11

หองประชุมบอรด ชั้น 4 อาคาร
A

169

21
สิงหาคม
2556

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่อง
สหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 3

9

หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร
A

162

163

9
สิงหาคม
2556
9
สิงหาคม
2556
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170

22
สิงหาคม
2556

การประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ ครั้งที่ 7/2556

9

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

171

23
สิงหาคม
2556

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณและสหกรณทมี่ ี
คุณคาแหงป 2556 ครั้ง 4

4

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

172

26
สิงหาคม
2556

การประชุมรวมกับทีมงานสารคดี สถาบันรามจิตติ เพื่อถายทํา
หนังสั่นหลักสูตรชาวนามืออาชีพ

5

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

173

27
สิงหาคม
2556

การประชุมศูนยเรียนรูม ีชีวิตตลาดสุขใจและศูนยเรียนรูขาว
คุณธรรม

10

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

174

28
สิงหาคม
2556

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่อง
สหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 4

13

หองประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร
A

175

29
สิงหาคม
2556

37

หองประชุมสํานักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา

16

หองพันธุม ดิษมณฑล อาคารเค
ยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน

176

การประชุมเชิงปฏิบัติการจากงานวิจัยสู...การเรียนการสอน

30
สิงหาคม- 1 การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย แก
กันยายน สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
2556

177

4
กันยายน
2556

การประชุมหารือโครงการเพาะปลุกเมล็ดพันธุขาวปลูก

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

178

4
กันยายน
2556

การอบรมหลักสูตรชาวนามือาชีพ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 3

50

หองประชุมบริษัทบางซื่อโรงสี
ไฟเจียเมง จํากัด จ. ศรีสะเกษ

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
85
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180

9
กันยายน
2556

ผู อํ า นวยการสถาบั น ฯ ได รั บ มอบหมายเป น ตั ว แทนอธิ ก ารบดี
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

งานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคณ
ุ นักสหกรณและสหกรณ
ที่มีคุณคาแหงป 2556

570

หองสุธรรม อารีกุล ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป

183

17
กันยายน
2556

การประชุมโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ทําเกษตรเชิงธรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

6

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

184

18
กันยายน
2556

ประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ
แกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 5

14

หองประชุมบีพ ชั้น 1 อาคาร
A Thai PBS

185

24
กันยายน
2556

การประชุมนักวิจัยชาวนามืออาชีพเพื่อนําเสนอรางรายงานฉบับ
สมบูรณ

8

หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มก.

186

25
กันยายน
2556

การประชุ ม นํ า เสนอร า งรายงานฉบั บ สมบู ร ณ โ ครงการวิ จั ย
“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ:
มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

16

หองประชุม ชั้น 13 สํานักงาน
สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ
คุณภาพเยาวชน (สสค.)

86

87

88

